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హరుత రయత న గోచరప్టెం, కమపిశప్టెంపుషష్ణాత యతత్సరసదా-

పయరర్థిభయ: పతతపదయమానమనశప్టెం పప్రాపల్నిత వవృదదప్టెం పరమ ,
కలపప్టెంతేషసపి న పతయాత నధనప్టెం, విదాయఖయమప్టెంతరదనప్టెం
యేషప్టెం తాననపతమానమజజ్ఝత నవృప: కసెస: సహ సపరదతే
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భవప్టెం: విదయ అనేద దప్టెంగలక కనబడదు.  ఎలలవేళల సఖానల్ని వవృదద చేసత ప్టెంద.  కరతనసత ప్టెంద. విదయ 
అనే దవయధనప్టెం ఎప్టెంతమప్టెందక ఇచిచన పరుగతప్టెంద తపప, తరగదు.  ఈ యుగప్టెం అప్టెంతప్టెం 
కవచేచమోగాన, విదయక మటక అప్టెంతప్టెం ఉప్టెండదు.  రజులు, చకతవరుత లు కూడ విదాయధనప్టెం కలగి 
ఉనల్ని పప్టెండితలమప్టెందు తలవప్టెంచవలసప్టెంద.

దునల్నిగరహసత్స లహున, యతర్థి కమానపతన
చితతసత్స దమథో సథు చితతప్టెం దప్టెంతప్టెం సఖావహప్టెం

కోరకల వేగప్టెంతో పరుగపటప మనసను వశప్టెం చేసకోవటప్టెం కషపప్టెం, అయినసర, దానల్ని పతయతల్నిపూరసకప్టెంగా సధప్టెంచాల. 

సతపరుషుడ అటల ప్టెంటి మనసను తన వశప్టెం చేసకప్టెంటడ. వశమరన ఆ మనసే వరక సఖానల్ని ఇవసగలదు.

హరతకగాదు గోచరమహరల్నిశమన  సఖపుషప జేయు, స
తసరత ఘటిప్టెంచ, విదయయను దవయధనప్టెంబఖిలరదకోటికన 
బసూరతగనచిచనన  బెరుగ; పదు యుగాప్టెంతపు వేళనరన, భసూ
భరతలు తదదనధకల పటప న గరసమ మానుటొపపగన  

సప్టెంససవృత మసూలప్టెం
(భరత వృహర) 

తెలుగ అనుసరణ
(ఏనుగ లక్ష్మణ కవి) 
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మరో ససతప్టెంతతతప్టెం
"వరుణ !  వరుణ !  ఏప్టెం  చేసత నల్నివుర,  నువుస?  ఎకసడనల్నివ ?”  విసకసప్టెంటసూ  వడిన
వెతకప్టెంద అమస. 
పడక గదలో బెడ  మీద పడకొన,  సెలోల్ఫోనులో ఏదో గీకతనల్ని వరుణ  ఆమ రకన కూడ
గమనప్టెంచలదు.

"ననేల్ని!  ఏప్టెం  చేసత నల్నివు?  టరమప్టెంతెరప్టెందో
చసూసవ?  ఇప్టెంకో  ఇరవెర  నమషలోల
ససూసల  బస  వచేచసత ప్టెంద.  నువుస  ఇప్టెంక
మఖప్టెం కూడ కడకోసలదు!" 

"ఫేస  బుక  అపప్డేట  చేసత నల్నిను  మమీస!
అయిన ససూసల  బస మిసత్సయితే మాతతప్టెం
ఏమప్టెంద?  డడీ  కరులో  తసకెళల

దప్టెంపుతాడ.  మా కల స మేట  విమల  గాడిన వళల డడీ రోజు దప్టెంపటలదా?" అనల్నిడ వరుణ , 
లచి చడీప్డే దులుపుకప్టెంటసూ. 

వడ బతసూతప్టెంలోక దసూర సరక సజాత టిఫెన  రడీ చేసేస, పలటలో కూడ పటపసప్టెంద. వడ
కళళ్ళు ఊపుకప్టెంటసూ వచిచ టబుల   మప్టెందు కూచొన,  ఒక చేతోత సెలోల్ఫోను గీకతసూ,  మరో
చేతోత టిఫెన  చయయటప్టెం మొదలెటప డ. 

సజాత నయియ వేసత ప్టెంట 'ఛ!' అన అరచాడ అకససతత గా. 

"ఏమరప్టెంద?!" అప్టెంద సజాత భయపడతసూ. 
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"యీ నట  కనక్షన  ఏప్టెంద?! దీన మారపప్టెంచ ఫసప ! యీ బియసెత్సనల్నిల  ఇప్టెంతేనే, కేబుల  కనక్షన 
అయితే దీనక టన  టరమత్స సపడప్టెంటప్టెంద!" అనల్నిడ వడ, టలఫోనుకేస కోపప్టెంగా చసూససూత.
"అవును వడి డబుబ్బులు కూడ ఎకసవే మర!” అప్టెంద సజాత వెటకరప్టెంగా. 

"జసప డబల మమీస!  బియసెత్సనల్నిల  వడిక ఊరకే ఐదప్టెందలు కడతావు;  వడికెరతే థప్టెంజప్టెండ 
రుపీస  కటప ల.   కన  టన  టరమత్స  సపడ  ఉప్టెంటప్టెందన  చబుతనల్నిను  కదా,  ఇప్టెంకేమి?”

అనల్నిడ అనునయప్టెంగా.  

బతసూతప్టెంలో వేస ఉనల్ని  గీజరునసూ,  బెడత ప్టెంలో ఇప్టెంక తరుగతనల్ని ఫయనునసూ ఆపి వససూత
సజాత  మళళ్ళు  పురణప్టెం  విపిపప్టెంద-  "నక ఎనల్ని  సరుల  చపిపన  అరర్థిప్టెం  కవటలదు.  న  పన
అయిపగానే గీజర్  ఆపల. రసూప్టెం లోప్టెంచి బయటిక వచేచ మప్టెంద ఫయన  ఆపల”. 

"కూల,  మమీస!  ఛిలలవుస నువుస కొప్టెంచప్టెం! ఈ మధయ వచేచ ఫయన లు తెలుస,  ఎప్టెంత తరగితే
అప్టెంతనే కరప్టెంట  తసకప్టెంటయి.  ఇదవరక లగా కదు-  ఫసప నప్టెంబరోల పటిపన హర  సపడప్టెంత
కరప్టెంట  కలచవివి!  టకల్నిలజ,  మమీస!  మనప్టెం  ఆపకపయిన  ఏమీ  పరలదు!  ఏమప్టెంత
ఖరుచకదు.   జసప  ఒక  ఫిఫప  రుపీస  ఎకసవ  అవుతప్టెందమో,  అప్టెంతే!"  ఐన సపన  సపక్ష
సదాద ప్టెంతానల్ని వివరప్టెంచినటల  వివరప్టెంచాడ వరుణ . 
"అప్టెందుకే,  ఇదవరక  వప్టెంద  రసూపయలు
వచేచ  కరప్టెంట  బిలుల  ఇపుపడ  ఆరప్టెందలు
వసోతప్టెంద. నువుస తప్టెందరగా తనేస గేటదగరరక
ప  మప్టెందు!"  వడి  చేతలోలక  పుసతకల
సప్టెంచిన  కూర,  బలవప్టెంతప్టెంగా  బయటిక
నటిపప్టెంద సజాత. 
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వడ బడినుప్టెండి తరగొచేచ సరక కరప్టెంట లదు. 

"ఏప్టెంటి మమీస,  ఎపుపడ పయిప్టెంద కరప్టెంట ?” అడిగాడ. 

"మధయహల్నిప్టెం అనగా పయిప్టెంద. ఎకసడరన రపరు చేససూతప్టెండచచ" అనల్నిద సజాత నరలపతప్టెంగా. 

"అప్టెందుకే ఫితజ లో పటిపన చాకె లటలనల్ని  మతతమతతగా ఐపయాయి.  రోహిణ అతత  ఎప్టెంత ఇషపప్టెంగా
పప్టెంపిప్టెంచిప్టెందో కద, వటిన?  అవనల్ని వేసేప ఇప్టెంక!” అనల్నిడ వడ.

"వేసెపప్టెందుకెరతాయి?  కరప్టెంటవచాచక మళళ్ళు గటిపగా ఔతాయిగా?!"  అప్టెంద సజాత ఆతసరక్షణ
మోడ లోక వెళళ్ళు. 
"నక తెలీదు మమీస,  చాకెలట  కరగి,  మళల గటిప పడితే దాన టసప  మారపతప్టెంద.  మప్టెంచిగా
ఉప్టెండదు"  చపపడ వడ. "అప్టెందుకనే ఇపుపడ అప్టెందరసూ ఇనసరపర్ మీద నడిచే ఫితజుజ లను
కొనుకసప్టెంటనల్నిరు" అనల్నిడ. 

వడిక  కప్టెంపల న  కలపిన  పలు  ఇచిచప్టెంద  సజాత.  తాగతసూనే  పయి  టివి  ఆన  చేయ
బోయాడ వడ. కరప్టెంట లదన ఆలసయప్టెంగా గరతససూత- "ఇనసరపర్  తెమసప్టెందామా, డడీన?!"

అనల్నిడ.  "జసప  ఓ టసప్టెంటీ థజప్టెండ  ఐతే చాలు మమీస,  ఇప్టెంక కరప్టెంట  సమసేయ ఉప్టెండదు"

చపపడ. 

"అయిన అద లకపతే ఏప్టెం నషపప్టెం వొచిచప్టెంద, మన పన మనప్టెం చేసకోవచచ!” అప్టెంద సజాత.

"అద కదా,  సమసయ?!  ఐపియల  వచేసత ప్టెంద మమీస!  ఇప్టెంక నల రోజుల వరకూ పప్రాబలమే!"

అనయయప్టెం అయిపయినటల  మగిప్టెంచాడ వడ. 

"ఇప్టెంతక  మీ  పరీక్షలు  ఎపుపడర?  మీ  కల స  ఫసప  మారుసలు  ఎనల్నిసత యి;  నక  ఎనల్ని
మారుసలు వసత యి?" ధరరయప్టెంగా అడిగేసప్టెంద సజాత. 

"ప మమీస!  ఎపుపడ  'మారుసలు-మారుసలు'  అప్టెంటవు.  వటిదమప్టెంద?  వసేత  వసత యి;
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లకపతే లదు!  అవనల్ని పటిపప్టెంచకప్టెంట ఇప్టెంక ఐనటల!" 
"టీవ,  ఫితజ ,  సెలోల్ఫోన ,  ఏస,  లపప పు,  కెమర,  కరప్టెంట,  ఫేసబ్బుకస-  ఇవి ఉప్టెంట చాలు కదా;

చదువులు ఏప్టెంచేసకనేక?!" అప్టెంద సజాత, చికకగా లచి ఇప్టెంటలక పతసూ. 

మనప్టెందరప్టెం ఇపుపడ కరప్టెంటక బనసలప్టెం.  రకరకల గాడజటలక బనసలప్టెం.  అవి లకపతే
బనతక దురర్భరప్టెం అనపిప్టెంచే సర్థిత.  ఈ బనసతసప్టెంలోప్టెంచి విమకతన కూడ మనమే,  ఎవరక
వళలప్టెం  సధప్టెంచకోవలత్స  ఉప్టెంద.  సహజవనరులకోసప్టెం  మనప్టెం  నవసప్టెంచే  ఈ  భసూమిన
పీడిప్టెంచకప్టెండ ఉప్టెండలప్టెంట,  మప్టెందుగా మనక మనప్టెం తెచచకోవలసన 'మరో ససతప్టెంతతతప్టెం'

ఇద!  ఏమప్టెంటరు?!

బనసతసప్టెంలోప్టెంచి బయట పడప్టెందుక పతయతల్నిసత నల్ని మీ అప్టెందరక శుభభినప్టెందనలతో,

కొతతపలల బవృప్టెందప్టెం
ససగతప్టెం!

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పప్రాధనయత ఉప్టెంటప్టెంద. ఈ పుసతకప్టెంలో దాదాపు సగప్టెం కథలు పిలలలు 
రసనవి; మిగిలనవి పిలలలకోసప్టెం పదద్దలు రసనవి.  బమసలు  వేసన  వళళ్ళు   మటక    
యువకలు. 

పిలలలను కలవటప్టెం, వళలతో తెలుగలో కథలు  రయిప్టెంచటప్టెం, బమసలు వేయిప్టెంచటప్టెం, వళళ్ళు  
పప్టెంపిన కథలల్ని,  బమసలల్ని  సరదదద్ద  మిగతా పిలలలప్టెందరక  నచేచటల   పుసతకలుగా తయారు 
చేయటప్టెం, దానకోసప్టెం ఓపన  సోరుత్స  ఉపకరణాలను వడటప్టెం, కథలల్ని అప్టెందరసూ ఉచితప్టెంగా 
చదువుకనేటల   ఇప్టెంటరల్నిట లో  పటపటప్టెంతోపట,  కొనల్ని   పతతలు  అచచ వేయటప్టెం  మాక   
ఇషపప్టెం. అప్టెందర  మేలసూ  కోర  చేసే   ఈ పనలో  మీరసూ పలుపప్టెంచకోప్టెండి.  పిలలల  కథల 
పతపప్టెంచానక   ససగతప్టెం !
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బిటప  - కవితసప్టెం
మీక ఏమనపిసత నల్నిద ? బిటప  కవితసప్టెంలో మనగిపతే, మర చదువులు ఎలగ ?
రచన :  శమత అనురధ నదెళళ్ళు.

బిటప  వళల  ఢిలీలలో  ఉప్టెంటరు.  వడిక
తమిసదళళ్ళు.  వళళ్ళు అమస సనప్టెంద ఒక ఐటీ
కప్టెంపనలో  పన  చేసత ప్టెంద;  ననల్ని  శివ
బయప్టెంకలో.  

బిటప  మరీ పసవడగా ఉనల్నిపుపడప్టెంతా వడి
అమసమస, ననమస వప్టెంతలు వేసకన వచిచ
ఉప్టెండవళళ్ళు. కసత ఊహ తెలసక వణష్ణా 'కెతష'

లో అలవట చేసేరు అమాసననల్నిలు. 

"తరకలన  ఉదోయగాలలో  పడి,  పిలలవణల్ని

సరగా  పప్టెంచకోలక  పతనల్నిమేమో"  అన
ఒకోససర బధ పడతప్టెంటరు వళళ్ళు. 
అటల ప్టెంటపుపడ,  సధరణప్టెంగా  తలుల లు
ఉదోయగప్టెం  మానేసేద!  కన  అటల  ఉదోయగప్టెం
మానేస  పిలలవణష్ణా  చసూసకప్టెందామన
అనుకోలదు  సనప్టెంద.  'చదువుకనల్ని
చదువుక  సరర్థికత  ఉప్టెండలప్టెంట  తను
ఉదోయగప్టెం చేయాలత్సప్టెంద'  అన ఆమ నమేసద.

"ఆడవళళ్ళు ఆరర్థికప్టెంగా  ససతప్టెంతతప్టెంగా

 బిటప  కథ  – 1
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ఉప్టెండల"  అన  ఆమ  ఎపుపడ
చబుతప్టెండద. 

బిటప  ఐదో కల సకొచాచడ. చటసూప ఉనల్ని
పతపప్టెంచానల్ని  చసూడటమప్టెంట  వడిక  చాల
ఇషపప్టెం.  అప్టెందరు  పిలలలల గా  వడ  నదన
లచేప్టెందుక మారప్టెం చేసేవడ కదు;. అమస
లపగానే  ఛప్టెంగన  లచేవడ;  నవుస
మఖప్టెంతో మప్టెంచప్టెం దగేవడ. చకసగా బడిక
రడీ  అయిపయేవడ. అప్టెందరతోటీ
మాటల డలన,  అవసరమనల్ని వరక సయప్టెం
చయాయలన ఉతాత్సహప్టెం వడిక.

కన  అమస,  ననల్ని  మటక  వడిన  అత
జాగతతతగా  చసూసకనే  వళల .   తమ
కనుసనల్నిలోలప్టెంచి వడిన ఎటసూ పనచేచవళళ్ళు

కదు.  

ఆరోజు తను ఆఫస నుప్టెంచి వససూత  వససూత,
కెతష క  వెళళ్ళు  బిటసూపన  ఇప్టెంటిక  తసకొచిచప్టెంద
సనప్టెంద.   వడిక పలు కలపి ఇచిచ,  తను
కఫ  తాగతసూ,  రబోయే  వేసవి  శెలవుల
గరప్టెంచి ఆలోచిప్టెంచిప్టెంద:  'ఇవళల శివ రగానే
బిటసూప  కోసప్టెం  ఏదెరన  మప్టెంచి  టిట్రిప్  పల న
చయాయల'  అనుకనల్నిద.  

బిటసూప  పలు  తాప్రాగేస  ‘మామ,  జావేద
అప్టెంకల  దగరరక  వెళత నల్ని!’  అన  అరచి,

సమాధనప్టెం  కోసప్టెం  చసూడకప్టెండ
పరుగెతాత డ. 

పతకస ఇప్టెంటల ఉప్టెంటరు జావేద గారు.  ఆయన
రటరరుప్డే  టీచర్; కవి కూడ.

ఆయన   కవితాసనల్ని  వినేప్టెందుక,  రకరకల
చరచలు  జరపప్టెందుక  రోజూ  సయప్టెంతతప్టెం
అవుతసూనే  ఎవరో  ఒకరు  వససూతప్టెంటరు
ఆయన దగరరక.  బడినుప్టెండి ఇప్టెంటిక వచాచక,

ఒప్టెంటరగా తనప్టెంతట  తాను  కొదద్దసేపు
ఆడకనే బిటసూపక,  జావేద గార ఇప్టెంటల జరగే
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హడవుడిన  రోజూ  బలసనలోప్టెంచి
గమనప్టెంచటప్టెం ఇషపమరప్టెంద.

వళల  సప్టెంభషణలవ  వడిక  పూరతగా
అరర్థిమయేయవి  కవు;  కన  వళల  కేరప్టెంతలు,

వహసలు  వినటప్టెం,  వళళ్ళు  బిగరరగా
నవిసనపుపడ  తనసూ  నవసట ప్టెం  వడిక
అలవటరప్టెంద.  అటల  అన వడ వళలతో ఏమీ
మాటల డవడ కదు.

ఒకరోజు జావేద ఒప్టెంటరగా ఏదో
రసకప్టెంటసూ ఉనల్నిరు.  బిటసూప  ఆయనకేసే
చసూససూత  కూరుచనల్నిడ.   కొదద్ద  సేపటిక
బిటసూపన  చసూస,  దగరరక  పిలచారు
జావేద గారు.   'తనేదెరన  తపుప  చేసేడమో'

అన కొప్టెంచప్టెం భయపడప్డే డ బిటసూప:

అమస  చబుతప్టెంటప్టెంద,  "అల  ఇతరుల
ఇళలలోలక  చసూడకూడదు,  వేర  వళల  పర పవసక
భప్టెంగప్టెం కలరప్టెంచకూడదు" అన. 

"అయిన   పర పవస  అప్టెంట  ఏమిటి‘ ’ ?"  అన
అడిగాడ అరర్థిప్టెం కక. 

"పర పవస  అప్టెంట…,  ఊఊ… పర పవస  అప్టెంట
'నువుస ఒకసడివే ఉప్టెండలన,  ఎవరసూ ననుల్ని
పటిపప్టెంచకోకప్టెండ ఉప్టెండలన'  అనుకోవటప్టెం.

ఒకోససర  అల  అనపసత ప్టెంద  కదా,

ఉదాహరణక-  నువుస  మామిడిపప్టెండ
తప్టెంటనల్నివనుకో,  ఎల తప్టెంటవు?  చయియ,
నరు  అప్టెంతా  పూసకన  ఇషపప్టెంగా
తప్టెంటసూప్టెంటవు  కదా.  అలప్టెంటపుపడ
ఎవరరన  నకేసే  తేరపర  చసూసత ప్టెంట  నక
ఇబబ్బుప్టెందగా ఉప్టెండదసూ? అలగే మన పనులు
మనప్టెం  చేసకనేపుపడ  ఎవరరన  అదపనగా
గమనససూత  ఉప్టెంట  మనక  ఇబబ్బుప్టెందగా
ఉప్టెంటప్టెంద కదా, అదనల్ని మాట!"  చపిపప్టెంద
అమస. 
అద జా జ్ఞాపకప్టెం వచిచప్టెంద బిటసూపక.  అప్టెందుకన
జావేద  పిలచినపుపడ  కసత  సప్టెంకోచప్టెంగానే
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వళల ఇప్టెంటిక వెళల, ఆయన మాటల డకమప్టెంద
సరీ  అప్టెంకల  అనేసడ‘ ’ . "వళలప్టెంటల

జరుగతనల్ని చరచలు, మాటలు తను రోజూ
విప్టెంటసూ,  చసూససూత  ఉప్టెంటడ  కదా,  జావేద
అప్టెంకల  పర పవసక  తను  ఇబబ్బుప్టెంద
కలగిసత నల్నిడ. అప్టెందుకే  పిలచి  ఉప్టెంటరు"

అనుకనల్నిడ వడ. 

ఆయన  నవిస,’  ఏమరప్టెంద,  సరీ  ఎప్టెందుక
చబుతనల్నివ?’ అన అడిగారు. 

అమస  చపిపన  'పర పవస'  విషయప్టెం  చపపడ
బిటసూప.  ఆయన  గటిపగా  నవేసస, ‘నజమే.

అమస చపిపన మాట గరుత ప్టెంచకోదగరద.  కన
రోజూ  ననుల్ని  గమనసత నల్నిను- నువుస  మా
ఇప్టెంటికేస  చసూసత ప్టెంటవు; న  సేల్నిహితలు,

నేను  మాటల డకప్టెంటసూప్టెంట  శతదదగా
విప్టెంటప్టెంటవు.  కన  నక  ఏప్టెం
అరర్థిమవుతోప్టెందో  నక  తెలీదు  కదా,  అద
కనుకసప్టెందామన  పిలచాను..’  అనల్నిరు,

బిటప ను  తన  పతకసనే  ఉనల్ని  కరీచలో
కూరోచబెటప కన. 

‘అప్టెంకల,  మీరు  కవితసప్టెం  రసత రట  కదా,

కవితసప్టెం అప్టెంట  ఏమిటి?’   ఎపపటినుప్టెండ
అడగాలనుకప్టెంటనల్నిద అడిగేసడ బిటప .

జావేద అప్టెంకల మళళ్ళు ఒకసర నవేసస.

‘కవితసప్టెం అప్టెంట..  చబుతాను-   న ఇప్టెంగీలషు
వచకప్టెంలోనసూ,  హిప్టెందీ  వచకప్టెంలోనసూ
పదాయల  లప్టెంటివి-అప్టెంట  పఠాలగా  చదవేవి
కకప్టెండ,  పడకనేలప్టెంటివి-  ఏమరన
ఉనల్నియా?’ అన అడిగారు.

‘ఉనల్నియప్టెంకల.  అవప్టెంట నక  చాల
ఇషపప్టెం.  పఠాలకప్టెంట బగప్టెంటయవి.  వటినే
నేను  పటలుగా  పడతప్టెంటను’

ఉతాత్సహప్టెంగా చపపడ బిటసూప. 
జావేద అప్టెంకల కళల  మరశాయి. ‘ఏదీ,  ఒక
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కవిత పడ!’ అనల్నిరు.బిటసూపక అకససతత గా
తనక ఎవరో కరీటప్టెం పటిప సప్టెంహసనప్టెం మీద
కూరోచబెటిపనటప  అనపిప్టెంచిప్టెంద.  బగా
గరుత నల్ని ఒక పదాయనల్ని చకసగా ఒక పటలగా
పడడ.  పట పూరతవుతసూనే జావేద  లచి
బిటసూపన కౌగిలప్టెంచకనల్నిరు. ‘కవితన ఇటల -
ఇప్టెంత  చకసగా  పడటప్టెం  ఎవరు  నేరపరు
బిటసూప, నక?’ అప్టెంటసూ.

‘నేనే  పడకప్టెంటను.  టీచర్  రసటషన క
ఇచిచన  పదాయలల్ని  ఇటల  పటలగా
పడకప్టెంటసూ నేరుచకప్టెంటను.  నక అల
బవుప్టెంటప్టెంద.  మా టీచర్ కూడ న చేత
పడిసత రు అపుపడపుపడ.’

జావేద లచి వెళల అలమరలో ఉనల్ని ఒక

బిసెసట పయకెట తెచిచ వడి చేతలో పడతసూ
‘బిటసూప,  న  చటసూప  ఉనల్ని పతపప్టెంచప్టెంలో నక
కనపిప్టెంచే వటిన గరప్టెంచి,  వినపిప్టెంచే వటిన
గరప్టెంచి నువుస మనసలో ఏమన ఆలోచిససూత
ఉప్టెంటవ,  దానల్నిప్టెంతా   న  భషలో  నువుస
అప్టెందప్టెంగా వప్రాయటమే కవితసప్టెం అప్టెంట. అరర్థిప్టెం
అయిప్టెందా?  కొప్టెందరక  అటల  వప్రాయటప్టెం
ఇషపప్టెంగా ఉప్టెంటప్టెంద.

రోజూ  నువుస  న  దగరరకొచిచ  కొట్రితత  కొట్రితత
పటలు పడతసూ ఉప్టెండల-  సరన? మర
మీ  అమస  నకోసప్టెం  ఎదురుచసూసత ప్టెంటప్టెంద,

వెళల  అప్టెంటసూ  గమసప్టెం  వరకూ  వచిచ’

సగనప్టెంపరు.  అల  మొదలెరన  సేల్నిహప్టెం
వళళ్ళుదద్దర మధయ రోజు రోజుకూ పరుగతసూ
వసోతప్టెంద. 

రోజూ  ఒక  అరగప్టెంట  పట  బిటసూప  హప్టెం
వర్స చేసకప్టెంటడ.  'అద అయిపయాక
వడిక వేర కలక్షేపప్టెం ఏప్టెం కలపప్టెంచాల?’  అన
సనప్టెంద తెగ కషపపడద. ఇపుపడ ఆమక ఆ
బెప్టెంగ తరపయిప్టెంద. 

ఒక రోజు రోజూ కప్టెంట ఉతాత్సహప్టెంగా జావేద
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అప్టెంకల  దగరరక  పరుగ  పటప డ  బిటప -

‘అప్టెంకల, ఈ రోజు మీక ఒక కొట్రితత  విషయప్టెం
చసూపిసత ను  అప్టెంటసూ తన నట పుసతకప్టెంలో’

రసన  కవితను  ఒకదానల్ని  చసూపిప్టెంచాడ
ఆయనక.  

అద చదవిన జావేద ఆశచరయప్టెంతో చాలసేపు
అల  కూరుచప్టెండిపయారు- "ఇప్టెంత
పసవడ ఇలటి సప్టెంఘటన గరప్టెంచి అరర్థిప్టెం
చేసకోవటమే కషపప్టెం! అలటిద, ఆ సప్టెంఘటన
మీద  ఒక  పదయప్టెం  అలుల కొచాచడ! పతతభక
వయసతో  పన  లదు,  నజప్టెంగానే!”

అనుకనల్నిరు ఆయన.  

అప్టెంతక మప్టెందు రోజున ఢిలీలలో ఇప్టెండియా

గేట దగరర ఉనల్ని ఓ పూల దుకణప్టెం మప్టెందు
ఒక బప్టెంబు పతలప్టెంద. 

పతలుడలో  దుకణదారుతో  పట  అతన
భరయ,  ఇదద్దరు పిలలలు చనపయారు.  దానల్ని
గరప్టెంచి  ఆరోజు  నసూయస  పపరలలో  చాల
వివరలు  వచాచయి. చనపయిన  ఆ
పిలలలదద్దరసూ  కూడ  అప్టెంతవరకూ  తామ
పటీలు  పడి  కటిపన  పూల  దప్టెండల  మధయ
మిగిలపయారు.   ఈ సప్టెంఘటన బిటసూపన
కదలప్టెంచి  ఉప్టెండల-   వడ  ఈ కవితన
అలల డ:  

‘తెలలవరతే జప్టెండ పప్టెండగ!

రతన నదనన ఆవులప్టెంతలో దాచాను!

పూలహరలల్ని అలుల తసూనే ఉనల్నిను!

ఎదురుగా ఇప్టెండియా గేట!

చలన ఓడిప్టెంచేప్టెందుక మేజోళల  కొనసత నప్టెంద
అమస!
అలలకలో చలలన ఓడిసత నన పప్టెందెప్టెం కటప ను!

న ఒడిలో,  న పతకసన,  న చటసూప  పూల
దప్టెండల దప్టెండలు!
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ఎరతరతన, తెలలతెలలన పూల దప్టెండలు!

అనల్ని పూల దప్టెండల మధయ నేను!’

‘నదనన  ఆవులప్టెంతలో  దాచటప్టెం  ఏమిటి?

ఇదెవరు చపపరు?’ అడిగారు జావేద.

‘శెలవురోజున  అమసతో  పట  రతనపూట
ఆలసయప్టెంగా కూరుచన టి.వి.  చసూసత ను కదా,

అపుపడ అమస అలగే అప్టెంటప్టెంద అప్టెంకల!’

అసలు విషయప్టెం చపపడ బిటసూప.

ఎప్టెంత అమస చపిపనదెరన,  ఆ భవనన అప్టెంత
శతధదగా తసకొచిచ తన కవితలో పొదగిన తరు
జావేద క   చాల  నచిచప్టెంద.   ‘అదుర్భతప్టెం
బిటసూప! నువుస  పదద్ద  కవివి  అవుతావు!’

అప్టెంటసూ దీవిప్టెంచారు.

బిటసూప  ఆనప్టెందానక  అప్టెంతలదు.  ఆరోజు
రతన  పడకప్టెంట  నదన  పటపలదు  వడిక.

ఏవేవ  కలలు: తను  ఒక  పదద్ద  సప్టెంహసనప్టెం
మీద ఠీవిగా, రజులగా కూరుచన ఉనల్నిడ.

సనమాలోల చసూసనటప  పదద్ద సభ. తన చటసూప
మప్టెంతత లు  కూరచన  ఉనల్నిరు.  తరసత
వళళ్ళు  ఒకొసకసళసూళ్ళు  లచి,  తనన
పొగడతసూ,  పూలమాలలు  వేస
సతసరసత నల్నిరు!

"బిటసూప!  తెలలవరపయిప్టెంద.  ల!  చాల
ఆలసయమరప్టెంద  ఇవళల"  నదనలపిప్టెంద  అమస.
ఎనల్నిడ లనద, ఈ రోజున చాల బదదకప్టెంగా
లచాడ బిటసూప. సనప్టెంద ఆశచరయపయిప్టెంద.

‘ఏమరప్టెంద బిటసూప,  అల వునల్నివేప్టెం?’ అప్టెంటసూ
ఒళల  వెచచ చేసప్టెందమో చసూస, ‘హమసయయ,
జసరమేమీ లదుల!’ అనల్నిద.

'తన  కవిత  గరప్టెంచి  అమసక,  ననల్నిక
చపపల, వదాద్ద ?’ అన ఆలోచిససూత, పతతేయకప్టెంగా
ఏమీ  చపపకనే  ససూసలుక  వెళళ్ళుపయాడ
బిటసూప.  
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ఆ  రోజున  బిటసూప  హప్టెంవరుస  పుసతకప్టెం
చసూసన  లెకసల  టీచర్  మిస  మారరరట క
అప్టెందులో  హప్టెంవరుస బదులు ఏదో కవితసప్టెం
లటి  పదారర్థిప్టెం  కనపిప్టెంచి  తకసరగిప్టెంద:

“హప్టెంవరుస,  ఎప్టెందుక  చయాయల?!"  అన
ఒక  ఐదు  నమషల  పట  ఉదసగప్టెంగా
చపపస,  బిటసూపన  కల స  బయట
నుప్టెంచోబెటిపప్టెంద ఆవిడ! 

బిటసూపక అరర్థిప్టెం కలదు. 'ఇల ఎల
అయిప్టెంద?  తను హమ వర్స చయయలదా?

చేసననుకనల్నిడ?!  మర  తను  రసన
కవితసప్టెం ఈ నటత్సలోక ఎల వచిచప్టెంద?!’

సయప్టెంతతప్టెం ఇప్టెంటికొచేచపుపడ లెకసల టీచర్

ఒక 'నట' రస ఇచిచప్టెంద. రపు అమసన కన,

ననల్నిన  కన  తసక  రవల.   లకపతే
పితనత్సపల  సర్ క  ఫిరయదు చేసత రు. 

ఎపుపడ  "బిటసూప  గడ  బయ"  అన
చబుతప్టెంటరు  అప్టెందరసూ.  కన  ఈ  రోజు
కల స  బయట  నుప్టెంచో  పటపటమే  కక,

ఇప్టెంటిక  కూడ  ఉతతరప్టెం  పప్టెంపరు!  ఇప్టెంక
అమసన  కూడ  ససూసలుక  తసక
రమసనల్నిరు, అలలర పిలలలక చపిపనటల !

ఆరోజు  సయప్టెంతతప్టెం  బిటసూపన
పిలుచకొచేచప్టెందుక కతష క వెళళ్ళున సనప్టెందక
'బిటసూప  ఇప్టెంటిక  వెళళ్ళుపయాడ'  అన
చపపరు వళళ్ళు.  చసూడగా ఇప్టెంటి  బయట,

మటల  మీద  దగలుగా  కూరుచన  ఉనల్నిడ
బిటసూప. 
‘ఏర, పొప్రాదుద్ద నల్ని కూడ కసత  తేడగా ఉనల్నివ.

జసరప్టెం  వచిచప్టెందమిటి?’  అనల్నిద  సనప్టెంద,

ఇలుల  తాళప్టెం  తససూత.  ‘అదీ  కక  నేను
లకప్టెండ  ననుల్ని  ఒకసడినే  ఇప్టెంటిక
పప్టెంపదుగా,  రణు  ఆప్టెంటీ? మర  ఎల
వచాచవ?’
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‘జాగతతతగా  వెళలపతా  ఆప్టెంటీ!’  అన  చపిప
వచాచను.  అయిన  ఇవళల  ఎప్టెందుకన
పిలలలప్టెందరసూ  తసరగా వెళలపయారు; ఆప్టెంటీ
ఏమో  ఎవరన  చసూసేప్టెందుక  ఆసపతనక
వెళళ్ళులన  అనుకప్టెంటప్టెంద- అప్టెందుకే
వచేచసను  చపపడ బిటసూప’ .  'తన కొడక
అటల  ఎదుటివళలన  అరర్థిప్టెం  చేసకప్టెంటడ'

అన సనప్టెందక మరీ మదుద్ద . 

హమ వర్స అయాయక, కథల పుసతకప్టెం ఒకటి
తసకన  చదువుకప్టెంటసూ  కూరుచనల్ని
కొడకన చసూససూత ఇవళల మీ కవి గారప్టెంటిక‘

వెళలవ  ఏమి?’  అప్టెంటసూ  వేళకోళప్టెం  చేసప్టెంద
సనప్టెంద. 

'రపు  ససూసలుక  రమసన  అమసక  ఎల

చపపల?’  అన  ఆలోచిససూత  కథల  పుసతకప్టెం
తరగేసత నల్ని  బిటప , అమస పతశల్నిక  గప్టెంభీరప్టెంగా
’వెళలను  అనేశాడ’ .  వయవహరప్టెం ఏదో కొప్టెంచప్టెం
తేడగా ఉప్టెందన  గతహిప్టెంచిన సనప్టెంద "శివన
రన,  ఇదద్దరప్టెం  కలస  బుజజగిసేత  అపుపడ
చబుతాడ  విషయప్టెం  ఏమిట"  అనుకొన,

అపపటిక ఊరుకనల్నిద. 

శివ వచాచడ. భోజనల దగరర ఇదద్దరసూ కలస
కొడకన  మరీమరీ  అడిగారు-  ‘ఏమీ
లదమాస,  నదనవసోతప్టెంద.  ఈరోజు  తసరగా
పడకప్టెంట!’ అన భోజనప్టెం అవుతసూనే పకస
ఎకేససడ బిటప .

హమ వర్స పూరత చేసక రోజూ తన డరరీలో
అమస  చేత  సప్టెంతకప్టెం  చేయిప్టెంచకనేవడ
వడ.   ఇవళల  మటక  డరరీ  అలగే
పుసతకల  బలల  మీద  ఉప్టెండిపయిప్టెంద.  తను
నదనపబోతసూ ఒకసర వడి గదలోక తప్టెంగి
చసూసప్టెంద  సనప్టెంద. బిటప  మప్టెంచి  నదనలో
ఉనల్నిటప నల్నిడ.  వడి  పుసతకలు
ఎకసడివకసడ  ఉనరన.   వటిన  సరగా
సరద్దప్టెందుకన  బలల  దగరరకొచిచన  సనప్టెందక
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తను  డరరీలో  సప్టెంతకప్టెం  చయయలదన
గరతచిచప్టెంద.   డరరీ  తెరచి  చసూస,

ఉలకసపడప్డేద:  డరరీలో తనక ఒక నట ఉప్టెంద.

'రపు  ససూసలుకొచిచ  లెకసల  టీచరల్ని
కలుసకోవల  అన’ ! 

“ఎప్టెందుక?” అన ఆశచరయపయిన సనప్టెంద
వడి  పుసతకల  సప్టెంచీన  మొతాత నల్ని
మప్టెందుగదలోక  తసకెళళ్ళుప్టెంద.   తను,  శివ
ఇదద్దరసూ బిటసూప  పుసతకలల్ని తెరచి చసూసరు-

చసూసేత ఏమప్టెంద,  లెకసల నట బుక లో వడ
రసన కవిత కనపిప్టెంచిప్టెంద!   "ఓహ!  వడ
తెలుగ  పఠానల్ని  తసకొచిచ  పొరబటగా
లెకసల  పుసతకప్టెంలో  రసనటల నల్నిడ"

అనుకనల్నిరు వళళ్ళు! 
కన  మళల  చదవి,  రఫ్  నట బుక  తసేత
అపుపడ  అరర్థిమరప్టెంద:  వడ అప్టెంతక
మప్టెందు  రోజు రసన కవిత  రఫ్  కపీ,  ఆ
తరసత దాన ఫెయిర్ కపీ,  అటపరన జావేద
అప్టెంకల  రసన  కప్టెంగాప్రాటయలషనత్స‘ ,  మర
డియర్ యప్టెంగ్ పయెట!’ కనబడప్డే యి!  

సనప్టెంద,  శివ ఇదద్దరసూ తమ కళలను తామ
నమసలక  పయారు.  ఇదద్దరసూ  కసేపు
మాటల డకోకప్టెండ  కూరుచప్టెండిపయారు.

ఆపరన సనప్టెంద అప్టెంద, ‘మా తాతగారు పదద్ద
కవి-  తెలుస,  ఆయన ఒక పదాయల పుసతకప్టెం
కూడ  అచచ  వేయిప్టెంచకనల్నిరు.  జనత్స
ఎకసడిక పతాయి!’ అన, గరసప్టెంగా.

‘హలో!-   నేను  కలజలో  ఉప్టెండగా  మా
కలచరల  యసూనట క,  కలజ  మాయగజరనుక
సెకతటరీన-  తెలుసగా,   బోలెడ  కవితలు
రసను!  న  జనత్స  వడిలో  పుషసలప్టెంగా
ఉనల్నియి.  అద  తెలుసకో!’  అప్టెంటసూ
మొదలెటప డ శివ. 
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కసేత్సపు  అటల  మరసపతసూ
వదప్టెంచకనల్నిక,  “అప్టెందుకేననమాట,  మన
కవిగారు అప్టెంత చినల్నిబోయి ఉనల్నిరు ఇవళల"
అనల్నిద సనప్టెంద.  “రపు మనప్టెం వెళళ్ళు ఆ బడి
వళలక ఏవ కథలు చపపలనల్నిమాట!”

“ఏమీ  లదు-  'మా  వడిన  గొపప  కవి
చేదాద్ద మనుకప్టెంటనల్నిప్టెం; వడిన మీరు ఊరకే
ఏమీ  అనకప్టెండి'  అన  చబుదాప్టెం.

దానదమప్టెంద?!”  నశచయప్టెంగా  అనల్నిడ
శివ.

“అప్టెంతే మర!  కబోయే కవులల్ని ఆప హకస
వళలకెవరచాచరు?  అయిన  వడి  కవిత
చసూసవుగా,  ఎప్టెంత  బగప్టెందో?!”  అనల్నిద
సనప్టెంద, మరసపతసూ.

“అవునవును-  ఎవర జనత్స..”  మొదలెటప డ
శివ.

ఆ  రతన  కూడ  బిటప క  కలత  నదన

అయిప్టెంద... తనేమో కవితలు రసేసత నల్నిడ.

లెకసల హమ వర్స అసత్సలు చయయటలదు.

చసూస  చసూస,  టీచర్  ఒకససరగా  గటిపగా
అరచేసప్టెంద! ఆపరన  సేసలుతో  ఒక  దెబబ్బు
వేసప్టెంద. 'న  లెకసల  పుసతకప్టెంలో  కవితలు
రసత వ?’  అప్టెంటసూ  మరో  దెబబ్బు
వెయయబోతప్టెంట  బిటప క  మలకవ
వచేచసప్టెంద! 

తనక  చరో  పతకసన  కూరచన  చినల్నిగా
నవుసతనల్నిరు  అమాస,  ననల్ని.  “కవితలు
రసకనేప్టెందుక  నక  వేర  నటత్స
కవల!" అనల్నిడ బిటసూప, కల పతప్టెంగా. 

“ఓఊ,  తపపకప్టెండ!  నువుస రసన కవిత బల
బగప్టెంద.  నజప్టెంగానే  నువుస  గొపప
కవివౌతావు!” మరపప్టెంగా నవసరు సనప్టెంద,

శివ  వడి  తల  నమరుతసూ.   బిటసూప
సప్టెంతోషప్టెంగా  నవిస,  వెప్టెంటనే  మళళ్ళు
నదనపయాడ.

ననల్ని: ఏర లెకసలోల వప్టెందక పరనే మారుసలు వచాచయనల్నివు? మర రప్టెండ మారుసలు 
వచాచయేప్టెంటప్రా?
చిప్టెంటసూ: అవును ననల్ని! ఆ రప్టెండ ఎకసడ వేశారో చసూడ. వప్టెందక పరనే కదా!
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ఎవరు గొపప?
ఆధరప్టెం: అజయ , రషవయలీ ససూసల  
బమసలు: సససత , 9 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ 

తను  ఎనల్ని  సరుల  విడిపిప్టెంచకనల్ని
వెనుతరగకప్టెండ,  మళళ్ళు  ఇప్టెంకోసర  తనన
పటప కనేప్టెందుక  వసత నల్ని  వికతప్టెంన  చసూస
బేతాళప్టెం  "ఇదగో  ఇన సెపక పర్  బబసూ!  ఆ
సదదపప  నజప్టెంగానే  నక  ఏదో  మప్టెందు
పటిపనటప నల్నిడ.  లకపతే  ఎప్టెందుక,  ఇటల
వదలకప్టెండ  న  వెప్టెంట  పడతావు?  నేను

మొదటినుప్టెండీ  చబుతసూనే  ఉనల్నిను  కద,

'వడ సరరనవడ కదు'  అన?!  అయిన
నువుస  ననుల్ని  వడిక  పటిపప్టెంచదామన
చసూసత నల్నివప్టెంట,  న  మప్టెంచితనప్టెంలోన,  లక
న  తెలవిలోనేన-  ఏదో  సమసయ  ఉప్టెండి
ఉప్టెండల.  తపుప  ఎకసడనల్నిదో
కనుకసనేప్టెందుక  గాను  నకో  చిటిప  కథ

 కొతత బేతాళప్టెం
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చబుతాను  విను.  ఈ  కథన  రషవయలీ
ససూసల లో చదవే  అజయ చపపడ నక,

చాల  కలప్టెం  కతతప్టెం"  అప్టెంటసూ  ఇటల
చపపసగిప్టెంద:

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళళ్ళు  ఐదుగరు
మాప్టెంతనకలు  ఉప్టెండవళళ్ళు.  ఒక  రోజున  ఆ
ఐదుగరు  మాప్టెంతనకలసూ  వేర  ఊరక
బయలు  దరరు.  అటల  పతసూ  ఉప్టెంట,

వేగప్టెంగా  పర  నద  ఒకటి  అడప్డే  వచిచప్టెంద
వళళ్ళుక. 

నదక  వరద  వచిచ  ఉనల్నిద.  ఎట  చసూసన
అలవికననల్ని నళళ్ళు! దాటదెలగ? . 

వళళ్ళులో  ఒకడ  అనల్నిడ:  "చసూడప్టెండి,

మనప్టెందరప్టెం మామసూలు మనుషులప్టెం కదు.

టకసటమార  విదయలు  నేరచన  మహ
మాప్టెంతనకలప్టెం.  కనుక మనప్టెందరప్టెం ఇపుపడొక
పటీ  పటప కప్టెందాప్టెం.  ఎవరరతే  మప్టెంచిగా,

తెలవితో  ఈ నదన దాటి అవతల ఒడప్డే క
చేరుకప్టెంటరో,  మనప్టెందరలోక  వళళ్ళు  గొపప
మాప్టెంతనకలు!" అన. 

అప్టెందరసూ సరననల్నిరు. 

మొదట ఒకడ నదన మొతాత నల్ని ఒక ససలో
బప్టెంధప్టెంచేసడ.  ఇసకలో  నడచకప్టెంటసూ
అవతల ఒడప్డే క చేరుకనల్నిడ.  ఆ తరసత
సస మసూత తస, నదన వదలశాడ. 

రప్టెండవ వడ నవసడ.  తన చపుపలల్ని తస
మప్టెందు పటప కనల్నిడ.  ఏవేవ  మప్టెంతాప్రాలు
చదవడ. తరసత ఆ చపుపలు వేసకొన,

నళళ్ళుమీదనుప్టెండి  మామసూలుగా  నడచ-

కప్టెంటసూ పయాడ! 

మసూడవవడ  తన  తప్టెండగడప్డేనకదానల్ని
తస  మప్టెందు  పటప కనల్నిడ.  ఏవ
మప్టెంతాప్రాలు  చదవక,  దానల్ని  నడమక
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కటప కనల్నిడ.  ఆ  వెప్టెంటనే  గాలలోక  లచి,

అలవకగా నదన దాటసడ!

నలుగో వడ ఊపిరన బగా పీలచ నద
మీదక  ఊదాడ.  నద  అప్టెంతా  గిప్టెంగిరలు
తరగి,  మొతతప్టెంగా ఆవిరరపయిప్టెంద!  ఒకసర
వడ  దాటక,  ఆవిరరన  నళలనల్ని  తరగివచిచ
నదలో పడప్డే యి. 

ఐదో వడ మప్టెంతాప్రాలు చదవేటపపటిక నదక
అవతల  అడవిలో  ఉనల్ని  చటల  ఒక  వప్టెంద,

అకసడిక  వచిచ  చేరుకనల్నియి.  ఆ  చటలతో
వప్టెంతెన  కటిప,  కలసగా  నడచకొప్టెంటసూ
నదన దాటడ అతను!

బేతాళప్టెం ఇప్టెంతవరకూ చపిప, "ఇపుపడ చపుప
వికతప్టెం,  వళళ్ళులో ఏవరుగొపప? ఎప్టెందుక?" అన

అడిగిప్టెంద.

వికతప్టెం  కొప్టెంచప్టెం  ఆలోచిప్టెంచి,  "బగనల్నిద
బేతాళప్టెం.  వళల  ఐదుగరసూ  మప్టెంతతగాళళ్ళు.
సధరణ  మానవులక  అతతమరన  శకత లు
వళళ్ళుక  ఉనరన.  వళళ్ళు  నదన  ససలో
బప్టెంధప్టెంచగలరు;  నళళ్ళుమీద  నడవగలరు;

గాలలో ఎగరగలరు;  నదన మొతతప్టెంగా ఆవిర
చేయగలరు!  ఐతే  ఈ  నలుగ  శకత లసూ
కేవలప్టెం  ఆయా  మప్టెంతతగాళళ్ళుక  మాతతమే
ఉపయోగపడతాయి  తపప,  ఇతరులెవసరక
వటి ఫలలను ఆససదప్టెంచే అవకశప్టెం లదు.

ఐతే ఐదోవడ ఉపయోగిప్టెంచిన వప్టెంతెన శకత
వటిక  భినల్నిమరనద.  వప్టెంద చటలను పగొడితే
పగొటిపప్టెంద గాన,  తరసత పద కలలపట
జనలు  ఉపయోగిప్టెంచకనేప్టెందుక  తగిన
వప్టెంతెననరతే  ఇచిచప్టెంద  అద!  అప్టెందుకన,

సప్టెందహప్టెంలదు-  వళళ్ళులో  ఐదోవడ
గొపపవడ!" అనల్నిడ.

వికతప్టెం మౌనప్టెం భప్టెంగప్టెం అవసటప్టెంతోట బేతాళప్టెం
అతన  చేతలోలప్టెంచి  తపిపప్టెంచకొన  మళళ్ళు
చటపకస కూరుచనల్నిద! 
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ఆకల ఎప్టెంత?
సేకరణ : 3 వ తరగత A గసూతపు పిలలలు,  రధ ససూసల ఆఫ్ లెరల్నిప్టెంగ్ , అనప్టెంతపురప్టెం.

బమసలు: స.ఎస .సహ అప్టెంజూ, 8 వ తరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్  లెరల్నిప్టెంగ్ 

అనగనగా అడవిలో ఒక సప్టెంహప్టెం ఉప్టెండద.  ఒకసర
అద వేటక పయిప్టెంద. కొప్టెంచప్టెం కషపపడగానే దానక
ఓ కప్టెందలు దరకప్టెంద. కప్టెందలు  ధరరయప్టెంగా "నేను
చాల చినల్ని దానల్ని,  సప్టెంహరజా!  న ఆకలక నేను
ఏప్టెం  సరపతాను  చపుప?  ననుల్ని  పటిపప్టెంచకోక.

వదలస మప్టెందుక పతే నక నకప్టెంట పదద్ద జప్టెంతవు అలవకగా దరకదా?" అనల్నిద. 

"అవును కదా"  అన సప్టెంహప్టెం కప్టెందలున వదలస
మప్టెందుక నడిచిప్టెంద.  పప్రాణాలు దకసన కప్టెందలు
"దవుడ!  కపడవు!"  అనుకప్టెంటసూ చటకసన
పరుగపటిపప్టెంద. 

అప్టెంతలో  సప్టెంహనక  ఒక  జప్టెంక  కనపిప్టెంచిప్టెంద.

సప్టెంహనల్ని  చసూడగానే  అద  పరుగ  లప్టెంకప్టెంచ-

కనల్నిద. పరుగెతత, పరుగెతత అత కషపప్టెం మీద దానల్ని పటప కప్టెంద సప్టెంహప్టెం. 

వెప్టెంటనే జప్టెంక కూడ "న ఆకలక నేను ఒక లెకస, పతతమా సప్టెంహరజా?! తమ పప్టెంటి కప్టెందక
కూడ రనే?! నతో ఆగిపకప్టెండ, ససూటిగా మప్టెందుక పతే, నక నకప్టెంట పదద్ద జప్టెంతవు
దరకదా?" అనేసప్టెంద. 
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"నజమే" అనపిప్టెంచిన సప్టెంహప్టెం జప్టెంకన ఏమీ చయయకప్టెండ వదలసప్టెంద.

ఈసర  దానక  దుపిప  ఒకటి  కనపిప్టెంచిప్టెంద.

సప్టెంహనల్ని  చసూడగానే  దుపిప  పరుగ  లప్టెంకప్టెంచ-

కనల్నిద.   దానకోసప్టెం  అడవి  అప్టెంతా  తరగాలత్స
వచిచప్టెంద సప్టెంహనక.  చివరక ఎప్టెంతో కషపపడి దానల్ని
పటప కోగానే,  అద  "అయోయ  సప్టెంహరజా!  న
శరీరప్టెం  న  ఆకలన  ఎప్టెంత  తరుసత ప్టెంద,  చపుప?!

ఇదప్టెంతా నక ఒకస పూటక మాతతమే కద, ననుల్ని
వదల మప్టెందుక పతే నక ఇప్టెంక పదద్ద జప్టెంతవు
దరుకతప్టెంద-  తపపకప్టెండ!"  అనల్నిద.   "నజమే  కదా,  ఇప్టెంత  సనల్ని  జప్టెంతవు  నకేప్టెం
సరపతప్టెంద?!" అనుకనల్ని సప్టెంహప్టెం, దుపిపన వదల పటిప ఇప్టెంక మప్టెందుక వెళళ్ళుప్టెంద. 

ఈసర దానక ఒక పదద్ద దునల్నిపత కనపిప్టెంచిప్టెంద.

సప్టెంహప్టెం  ఒకస  దసూకన  దానల్ని  పటప కోబోయిప్టెంద
గాన,  అద తపిపప్టెంచకొన అడప్డేగోలుగా పరగెతతప్టెంద.

సప్టెంహప్టెం దాన వెప్టెంట పడిప్టెంద.  అద ఇప్టెంక ఇప్టెంక
వేగప్టెంగా  పరుగెతతప్టెంద.  ఆ  సరక  అలసపయిన
సప్టెంహమే  కపపకూలప్టెంద.  దాన  ఒళళ్ళు  హూనప్టెం

అయిపయిప్టెంద; గప్టెండ పన చేయననల్నిద! 

ఇప్టెంక ఒకస అడగ కూడ వేయలన సర్థితలో దానక రప్టెండ పతశల్నిలు మిగిలయి: "న ఆకల
ఎప్టెంత? న పరుగ ఎకసడిక?
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చిలుక, టమాట, ఆపిల కథ
రచన: వెప్టెంకట దురర భవన, 5 వతరగత, కప్టెంకణాలపలల
బమసలు: స.ఎస .సహ అప్టెంజూప్టెం, 8 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ 

అనగనగా ఒక చిలుక ఉప్టెండద.  ఆ చిలుకక
ఒక పప్రాణ సేల్నిహితరలు. అద ఒక టమాట.

ఒకసర  వళళ్ళుదద్దరసూ  గడిక  వెళసూత  ఉనల్నిరు.

వెళసూత  ఉప్టెంట,  దారలో  వళలక  ఒక  మేక
ఎదురరప్టెంద.  ఆ మేక  కళళ్ళు  మళళ్ళు  కప్టెంపలోల
ఇరుకసన  ఉనల్నియి.  అద  తన  కళళ్ళును
బయటిక లకసనేప్టెందుక పతయతల్నిప్టెంచిన కొదీద్ద

మళళ్ళు ఇప్టెంక గటిపగా దగతనల్నియి; అద నపిప భరప్టెంచలక కళళ్ళు నళళ్ళు కరుసత నల్నిద.

దానల్ని  చసూస  చిలుకక  జాల  వేసప్టెంద.

సహయప్టెం  చేయాలన  అనుకప్టెంద.  కన
ఎలగ?  టమాటకేస  చసూసప్టెంద.

టమేటకూడ సరననల్నిటల  తల ఊపిప్టెంద.

వెప్టెంటనే  అవి  రప్టెండ  మేక  దగరరక  వెళళ్ళు,
"నువుస కొప్టెంచప్టెం ఆగ. ఓపిక పటప . మేప్టెం నక
నేను సహయప్టెం చేసత ప్టెం!"  అన కప్టెంపతో  కసత
పటపటప్టెం  మొదలెటప యి.   అయిన  ఏమాతతప్టెం  లభప్టెం  లకపయిప్టెంద.  మళళ్ళు  అనల్ని
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గీసకపయి మేక కలునుప్టెండి రకతప్టెం కూడ కరసగిప్టెంద. 

"అయోయ!  ఇపుపడలగ?"  అన అవి రప్టెండ
ఆలోచనలో పడప్డే యి.

అప్టెంతలో  అటగా  పతనల్ని  ఆపిల  వచిచప్టెంద
అకసడిక- "ఏప్టెం చేససూతనల్నిరు, సోదరులర?!"

అప్టెంటసూ.  

"పపప్టెం,  ఈ  మేకను  చసూడ-  దాన  కలు
మళళ్ళులో  ఇరుకసపయిప్టెంద.  దానక  చాల

నపిప పుడతనల్నిద. ఎలగె రన దానల్ని ఈ మళళ్ళు బరనుప్టెండి తపిపప్టెంచాలన పతయతల్నిససూతనల్నిప్టెం"

అనల్నియి చిలుక, టమాట.

ఆపిల  మారు  మాటల డకప్టెండ  పయి  రప్టెండ  కరతలు  తెచిచప్టెంద.  ఒక  కరతన  మేక  కలు
మప్టెందువెరపునుప్టెండి,  మరో కటపను దాన కలు వెనకవెరపునుప్టెండి దసూరచప్టెంద మళళ్ళు కప్టెంపలోక.

"ఇదగోప్టెండి-  ఈ కరతలల్ని ఇదద్దరసూ వేరు వేరు వెరపులక లగప్టెండి"  అనల్నిద.  దాప్టెంతో  మళళ్ళు కప్టెంప
రప్టెండగా చీల, మేక దాన మధయలో నలబడగలరప్టెంద.

"ఆగప్టెండి- మీరదద్దరసూ ఇటల నే పటప కొన ఉప్టెండప్టెండి- నేను ఇప్టెంకో  ఉపయప్టెం చేసత ను" అన ఆపిల
దరుల కప్టెంట  వెళళ్ళు  కరీచన  పిలుచకొచిచప్టెంద.  కరీచ  చకసద  కదా,  దానక  మలుల లప్టెంట
భయప్టెంలదు.  చిలుక,  టమేట లగి పటప కనల్ని మళళ్ళు కప్టెంచను అద కసత  పరక నటపసప్టెంద.

అటపరన  మేకను తన మీద కూరోచపటప కొన  యిప్టెంటిక  తసకవెళళ్ళు  కలక  కటప కటిపప్టెంద.

మేకక బగయేయప్టెంత వరక టమోట, ఆపిల కూడ అకసడ ఆగాయి. 

ఆలోగా చిలుక,టమోట చాల పటలు రసయి; కొనల్ని కొనల్ని పటలు పడయి కూడ. 
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"ఒకట ఒకట ఒకట 
మనమప్టెంతా ఒకట
మనప్టెందరక తల ఒకసట
తలకతప్టెంద ఉప్టెండ మఖప్టెం ఒకసట
మఖప్టెంలో ఉప్టెండ మకస ఒకసట
మకస కప్టెంద ఉప్టెండ నరు ఒకసట,

నటిలోఉప్టెండ నలుక ఒకసట
నలుక పుటిపప్టెంచే మాట ఒకట!" అన. 

టీచర్ : మీ అభిమాన రచయిత ఎవరు?

పిలలలు: జారజ వషప్టెంగపన  టీచర్ .
టీచర్ : అలగా ..జారజ వషప్టెంగపన  ఏ పుసతకమసూ రయలద?

 పిలలలు: అప్టెందుకే ఆయనప్టెంట చపపలనప్టెంత ఇషపప్టెం టీచర్ ..
రమ: న వయసెత్సప్టెంత ?
సోమ: పనల్నిప్టెండ సప్టెంవతత్సరలు
రమ: కతతప్టెం ఏడద కూడ నువుస ఇలగే చపపవే!

సోమ : అయితే ఏప్టెంటట. నేను మాట మీద నలబడ రకనల్ని.
భిక్షగాడ: గడిప్డే వణష్ణా ఓ రుపయి దానప్టెం చేయప్టెండమాస!
వయకత: నువుస గడిప్డేవడివేప్టెంటి? నక ఒక కనుల్ని బగానే ఉప్టెంద ?
భిక్షగాడ: అయితే అరద రసూపయి దానప్టెం చేయప్టెండి.

వయకత: ఆ!!

 మప్టెంచి రచయిత!

 సతయ హరశచప్టెందన!

 అరర్థి తెలవి!
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లచచయయ మప్టెంచితనప్టెం
రచన: శకప్టెంత , 9 వ తరగత, తేజవిదయలయప్టెం, కొమరబప్టెండ, కోదాడ, ససూరయ పట, తెలప్టెంగాణ.

లప్టెంగేశసరప్టెంలో ఉప్టెండ కోటశసరవు గొపప

ధనవప్టెంతడ,  పరమ  పిసనర.  'అతనక
ఉనల్నిప్టెంత డబుబ్బు పిచిచ వేర ఎవసరక ఉప్టెండదు'

అన చపుపకనేవళళ్ళు. 
ఎప్టెంగిల చేతోత విదలసేత  కకలక మతకలు
దరుకతాయన,  అతను అనల్నిప్టెం తనేపుపడ
ఎపుపడ  చేతలల్ని  తనక  దగరరగానే
పటప కనేవడ. 

కప్టెంచప్టెం  అప్టెంచ  వెప్టెంబడి  మతకలు  కతప్టెంద
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పడకప్టెండ ఉప్టెండలన, తను ఎపుపడ అనల్నిప్టెం
తనల్ని,  కప్టెంచప్టెం  మధయలోనే  కలుపుకొన
తనటప్టెం అలవరచకనల్నిడ. 

ఇప్టెంటిక  ఎవరరన  అతథులు  వసేత  వళళ్ళు
అడగకప్టెండనే  గాల సలక  గాల సలు  నళళ్ళు
ఇచిచ,  వళలను  వలెరనప్టెంత  తసరగా  తపిప
పప్టెంపిప్టెంచేవడ: "వమోస!  అతను బిచచగాడి
నుప్టెండ  బిచచప్టెం  ఎతత కప్టెంటడ"  అన
బప్టెంధువులు  ఎవసరసూ  అతన  ఇప్టెంటిక
వచేచవళళ్ళు కదు. 

అద ఊళళ్ళు మప్టెంచి, మరయద, మానవతసప్టెం
కలగిన పద రరత ఒకడ ఉప్టెండ వడ. అతన
పరు  లచచయయ.  ఉనల్నిప్టెంతలో  తవృపితగా

జవిప్టెంచేవడ  లచచయయ.  ఇప్టెంటిక  వచిచన
అతథులక  దనరనన  పతమానురగాలతో
పప్టెంచేవడ.  తను  ఒక  పూట  అనల్నిప్టెం
తనకపయిన  ఇతరులక  పటపవడ.

"నక  వేర  ఏమీ  ఇవసకపయిన  పరలదు
కన,  ఇప్టెంటిక వచిచన వళళ్ళుక  కడపునప్టెండ
అనల్నిప్టెం  పటిప,  సప్టెంతోషప్టెంగా  సగనప్టెంప  శకతన
మటక  ఉప్టెండనవుస  ససమీ"  అన  రోజూ
దవుడిన పప్రారర్థిప్టెంచేవడ. 

రను  రను  ఆ  చటప  పతకసల  పప్రాప్టెంతాల
వళళ్ళుప్టెంతా  లచచయయ  గరప్టెంచి  గొపపగా
చపుపకోవటప్టెం  మొదలెటప రు.  దానతోబట
కోటశసరరవు  పిసనరతనప్టెం  కూడ
పతచారమరప్టెంద.  దాప్టెంతో  కోటశసరరవుక
లచచయయ మీద కోపప్టెం పరగిపయిప్టెంద!

చివరక అతనక తటప కోలక,  దసూరప్టెం నుప్టెండి
పిలపిప్టెంచిన  రౌడీలను  కొప్టెందరన  లచచయయ
ఇప్టెంటల దప్టెంగతననక పప్టెంపిప్టెంచాడ.  

ఆరోజు  రతన  వళళ్ళు  భోజనప్టెం  కోసప్టెం
వెతకసప్టెంటప్టెంట  ఎవరో  చపపరు-  "ఈ
టరమలో  భోజనప్టెం  ఎకసడ  దరుకతప్టెంద?
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పతకసనే లచచయయ ఇప్టెంటిక పప్టెండి,  కనసప్టెం ఏ
ఊరగాయో  వేస  ఇప్టెంత  అనల్నిప్టెం  పడతాడ"

అన. 

అటల  ఆ  దప్టెంగలు  లచచయయ  ఇప్టెంటలనే
భోజనలు  చేసరు.  మర  ఆ  సమయప్టెంలో
వళళ్ళు ఏమనుకనల్నిరో ఏమో: ఆ రోజు రతన
కోటశసర  రవు  ఇప్టెంటలనే  దోపిడీ  జరగిప్టెంద!

దప్టెంగలు అతన దగరరునల్ని  డబుబ్బున,  నగలీల్ని,
విలువెరన  సమానలన  మొతతప్టెం
దోచకపయారు!

దు:ఖప్టెంలో  ఉనల్ని కోటశసరరవు కటప్టెంబనక
కూడ  లచచయేయ  ఆసరగా  నలచాడ.

వళళ్ళు  తనేప్టెందుక  రోజూ  భోజనప్టెం  వప్టెండి
పప్టెంపిప్టెంచాడ! 

అప్టెంతలో   వళళ్ళు  పొరుగసూరు  లప్టెంగగిరలో
చరువు  కటప  తెగిప్టెంద-  నళళ్ళునల్ని  ఊళలక
వచాచయి;  పలు  కటప్టెంబలక  చప్టెందన
ఇళళ్ళు  కూలపయాయి.   లచచయయ
మప్టెందుపడి,  పునరవసపు  పనులు
మొదలుపటప డ.  దానకోసప్టెం  తనకనల్ని

కొదద్దపటి  భసూమిన  అమేససేప్టెందుక
సదదపడప్డే డతను!  అయితే  ఊళళ్ళు  వళలప్టెంతా
మప్టెందుకొచిచ,  చప్టెందాలు వేసకొన ఆ పనన
తమ వప్టెంతగా నరవేరచరు. 

అప్టెంతలోనే  మరో  అదుర్భతప్టెం  జరగిప్టెంద.

లచచయయ  కవృషన  మచచకప్టెంటసూ  ఎవరో
కోటీశసరుడ  మప్టెందుకొచిచ,  పదద్ద  మొతతప్టెం
విరళప్టెంగా  ఇచాచడ.  ఆ  సప్టెంగత  చపిప,
లచచయయ  ఊళళ్ళువళళ్ళుచిచన  చప్టెందాల
డబుబ్బును ఎవరద వళళ్ళుక వపస చేసడ!

దీనల్నిప్టెంతా  దగరరనుప్టెండి  గమనప్టెంచిన
కోటశసరరవులో   పరవరతన  కలగిప్టెంద-

"ఇకమీద  నేను  లచచయయను  వేరుగా
చసూడను- న కటప్టెంబ సభయలలో ఒకడగా
ఆదరసత ను. అతను చేసే మప్టెంచిపనులోల నేను
కూడ  పలు  పప్టెంచకప్టెంటను"

అనుకనల్నిడ. 

అతనలో  మారుపను గమనప్టెంచిన  కటప్టెంబ
సభయలసూ,  ఊళళ్ళువళళ్ళు  కూడ  చాల
సప్టెంతోషప్టెంచారు. 



కొతతపలల                                                        31                                                           సెపపప్టెంబర్ 2017

చిలుక సయప్టెం
రచన :అభిరమ , నగతరుణ , ఐదో తరగత,  వికస విదాయవనప్టెం, పరప్టెంక, విజయవడ.   

బమసలు :పి.బరరవి, 9 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ , అనప్టెంతపురప్టెం.

చిలకలసూరపటలో ఉప్టెండ చినల్నియయ

పొటపకూటికోసప్టెం  చిలక  జోసయప్టెం  చపపవడ.

అతన  దగరర  మాటల డ  రమచిలుక  ఒకటి
ఉప్టెండద.  ఆ రమచిలుకన చాల మదుద్ద గా
పప్టెంచకనేవడతను. దానక రోజూ రకరకల
పళళ్ళు తెచిచ పటపవడ.

ఒకసర  ఒక  రప్టెంగయయ  వచిచ  అతనతో
జాతకప్టెం చపిపప్టెంచకనల్నిడ.

  బమసలకథ
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చినల్నియయ తనదెరన పదదతలో జోసయప్టెం చబుతసూ
"ఇప్టెంకేమప్టెంద,  నక  కలయణయోగప్టెం
దగరరపడిప్టెంద.  ఇప్టెంకో పదహేను రోజులోల నక
పళళ్ళు అవుతప్టెంద" అనేసడ.

తర పదహేను రోజులు అయాయయి, కన
పళళ్ళుమాతతప్టెం  అవసలదు!  ఆ  సరకే  విసగి
పయిన రప్టెంగయయ తన కోపనల్నిప్టెంతా చిలక
జోసయడి  మీద  చసూపిప్టెంచాడ.   అతను,

అతన  సేల్నిహితలు  చినల్నియయను  ఎగతాళ
చేససూత, కొటపటప్టెం మొదలుపటప రు.

వళల గప్టెందరగోళప్టెం నడమ రమచిలుక తన

పప్టెంజరప్టెం నుప్టెంచి బయటపడి, తన సేల్నిహితల
దగరరక  పయిప్టెంద.  "వళళ్ళువరో  న
గరువును  కొడతనల్నిరు.  వచిచ  సయప్టెం
చేయప్టెండి" అన బనతమాలుకనల్నిద. 

చిలకల  గప్టెంపు  వచిచ  తనుల్నిలు  తప్టెంటనల్ని
చినల్నియయ  మప్టెందు వలప్టెంద.  రమ చిలుక
వెళళ్ళు  గరువుక  అడప్డేప్టెం  పడతసూ  "పపప్టెం,

ఈయనల్ని ఏమీ అనకప్టెండి.

ఈయన వలల  కదా,  నక ఇప్టెంత  ఆహరప్టెం
దరుకతనల్నిద? దయచసూడప్టెండి" అనల్నిద. 

"అవునవును-  అతను ఏదో పొటపకూటికోసప్టెం
తపపలు  పడతనల్నిడ.  ఊరకే  కొటపకప్టెండి"

అన గప్టెంపులో వళళ్ళుకరు అనల్నిరు. 

దాప్టెంతో  రప్టెంగయయ,  మితత లు  అప్టెందరసూ
తలవప్టెంచకొన  ఎవర  దారన  వళళ్ళు
పయారు.

రప్టెంగయయ  చిలుక  సహయానక  కవృతజ జ్ఞాతలు
చపుపకనల్నిడ.   ఆరోజునుప్టెండీ  దానల్ని
పప్టెంజరప్టెంలో పటపటప్టెం మానేసడతను!
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మసూఢనమసకప్టెం
"చదువు నేరుచకో-అద నక దార చసూపుతప్టెంద. విదయ నేరుచకో-అద నక విధన తెలుపుతప్టెంద. వినయప్టెం
నేరుచకో-అద నక విజా జ్ఞాననల్ని పతసదసత ప్టెంద.  గరువును మిప్టెంచిన దెరవప్టెం లదు;  విదయను మిప్టెంచిన వరప్టెం
లదు" అప్టెంటసూ వచిచప్టెంద ఈ కథ.

రచన: పరు-తరగత లదు, విదాయనకేతన, జహరబదు.

రఘవపురప్టెం పతకసనే చకసన సెలయేరు ఒకటి
పతవహిససూత  ఉప్టెండద.  ఊళళ్ళువళళ్ళుప్టెంతా
మప్టెంచినళళ్ళుకోసప్టెం  ఆ  సెలయేరు  పరనే
ఆధరపడవళల . 

ఐతే  ఒకసర  అకససతత గా  సెలయేటిలోన
చేపలనల్ని  వరసగా  చనపవటప్టెం  మొదలు
పటప యి.  నళలపరన  తేలుకప్టెంటసూ
ఎకసడకసడినుప్టెండ  కొటప క  రసగాయి
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కూడ.  అయిన  ఊళళ్ళు వళళ్ళుక  ఆ  నళళ్ళు
గత!  దాప్టెంతో  జనప్టెం   అనరోగయప్టెం
పలవససగారు.  తెలీన  జబుబ్బులు
వయపిప్టెంచసగాయి.  ఒకరకరుగా  జనలు
చనపవటప్టెం మొదలెరప్టెంద.

ఐతే 'తమ రోగాలక కరణప్టెం ఏమిటి' అన
పతజలెవసరసూ  ఆలోచిప్టెంచలదు.  వళళ్ళుప్టెంతా
పతథానప్టెంగా భయపడప్డే రు-   భయపడి,  తమ
సరపప్టెంచ తో  మొరపటప కనల్నిరు.  సరపప్టెంచ 
తనక  తెలసన  మప్టెంతతగాళలను  అడిగాడ-

"మీ ఊరక  పపప్టెం  చటప కనల్నిద.  దవుడ
మీ మీద కోపప్టెంగా ఉనల్నిడ.  దుషప శకత లనల్ని 
మీ  ఊళళ్ళు  తాప్టెండవప్టెం  చేసత నల్నియి"  అన
వళళ్ళుప్టెంతా నమసకప్టెంగా చపపసరు. 

అపపటికే  కప్టెంగారు  పడతనల్ని  పతజలు
మరప్టెంత  బెదరపయారు.  వళల  భయాలక
సరపప్టెంచ  వతాత స  పడడ.  అప్టెందరసూ
పప్రాణాలను  అరచేత  పటప కొన,  'పూజలు-

శాప్టెంతలు-యజాజ్ఞాలు'  అప్టెంటసూ  పప్టెంచాయిత
ధననల్ని, తామ కూడబెటిపన డబుబ్బులల్ని కూడ
ఖరుచచేసరు. 

అయిన పరసర్థితలో మారుప లదు-  రోగాలు
మరప్టెంత  వయపిప్టెంచటప్టెం  మొదలు  పటప యి.

అప్టెంత జరగిన ఏ ఒకసరసూ ఆసపతనక వెళళ్ళు
పతయతల్నిప్టెం  చేయలదు.  కరణప్టెం  వళళ్ళుకనల్ని
మసూఢనమసకప్టెం:  "ఆసపతత లక  వెళ త
దవతలక,  దుషపశకత లక  మరప్టెంత  కోపప్టెం
వసత ప్టెంద" అన!

సరగార  ఆ  సమయప్టెంలోనే,  సరపప్టెంచ  ఇప్టెంటిక
చటపపు  చసూపుగా   వచాచడ,  శశెరలప్టెం.

అతను  బగా  చదువుకనల్నివడ;  మప్టెంచి-

చడ  తెలసనవడ.  రఘవపురప్టెంలో  ఏప్టెం
జరుగతోప్టెందో  చసూస,  సప్టెంగత  అరర్థిప్టెం
చేసకనల్నిడ.  తన  సేల్నిహితడరన  డకపర్ 
శివక  ఉతతరప్టెం  రసడ:  "ఈ  ఊరన
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ఎలగె రన కపడల.  అప్టెందుక న సహయప్టెం
కవల" అన.

డకపర్  శివ  కూడ  వెప్టెంటనే  బయలుదర
వచాచడ.  ఐతే  ఆయన  చేత  వెరదయప్టెం
చేయిప్టెంచకనేప్టెందుక ఊళళ్ళువళళ్ళు ఎవసరసూ
మప్టెందుక రలదు! "ఇద దవుడి మాయ!

దుషప  శకత ల  పతభవప్టెం!   దీనక  వెరదయప్టెం
చేయిప్టెంచకప్టెంట  పరసర్థిత  మరప్టెంత
వికటిసత ప్టెంద" అన గటిపగా చపపరు అప్టెందరసూ.

ఐతే డకపర్ శివ తెలవెరనవడ. పలెలలోల పరసర్థిత
తెలసన వడ.  "మీలో చాలమప్టెందక బగా
లదు  కదా;  అప్టెందుకన  మప్టెందుగా  నేను
ఒకస నలుగరక మాతతప్టెం వెరదయప్టెం చేసత ను. న
వెరదయప్టెం మసూలప్టెంగా వళళ్ళు బగె రనరనుకోప్టెండి,

అట  తరసత  మిగిలన  వళలక  వెరదయప్టెం
చేయిదుద్ద రు.  అటల  జగగకపతే  నేను ఇక
మిమసలల్ని ఒతతడి చేయను. నశశ్శబద్దప్టెంగా ఇకసడి
నుప్టెండి  వెళళ్ళుపతాను"  అన,  అప్టెందుక
అప్టెంగీకరప్టెంచిన  నలుగరరదుగరక  మాతతప్టెం
మప్టెందులచాచడ.  నలుగ  రోజులు
గడిచేసరక  వళళ్ళుప్టెంతా  కోలుకోసగారు.

దాప్టెంతో  ఊళళ్ళు  జనలప్టెందరక  అపనమసకప్టెం
వదలపయిప్టెంద.  ఒకసరకసరుగా  డకపరు
దగరరక  వచిచ,  మప్టెందుల  వడకప్టెం
మొదలుపటప రు.  డకపరుపటల,  విజాజ్ఞానప్టెం పటల,
చదువు  పటల  వళలక  ఒక  నమసకప్టెం
ఏరపడిప్టెంద.

"అసలు  ఎప్టెందుకల  జరగిప్టెంద?"  అన
డకపరుగారన  అడిగాడ  శశెరలప్టెం.

"సధరణప్టెంగా  ఇటల ప్టెంటి  సమసయలు
నళళ్ళుతోట వసత ప్టెంటయి-  మప్టెందుగా  వళళ్ళు
తాప్రాగే నటిన పరీకప్టెంచాల"  అప్టెంటసూ సెలయేటి
లోన  నటిన  రప్టెండ  బటిళలలో  నప్టెంపి
పరీక్షకోసప్టెం  పతభతసప్టెం  వర  లయబుక
పప్టెంపిప్టెంచాడ డకపర్ శివ. 

మరో వరప్టెం  గడిచే  సరక  పరీక్షా  ఫలతాలు
వచాచయి.  జనల  సమక్షప్టెంలో  రపరుప లను
పరశీలప్టెంచిన శివ,  శశెరలప్టెం ఇదద్దరసూ దగలుగా
ఒకర మఖాలు ఒకరు చసూసకనల్నిరు. "మీ
ఊరక  దగరరోల  ఏమరన  ఫయకపరీలు
ఉనల్నియా?"  అడిగాడ డకపర్ శివ. 

"ఉనల్నియి.  మన  ఊరునుప్టెండి  ఏడ
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కలోమీటరల దసూరప్టెంలో పల సపక  ఫయకపరీ  ఒకటి
ఉనల్నిద. ఏమి?" అడిగాడ సరపప్టెంచ.

"దాన  పతభవమే  ఇదప్టెంతా.  ఆ  కప్టెంపన
విడదల చేసే హనకరమరన రసయనలు ఈ
సెలయేటిలో  కలుసత నల్నియి.  వటి
మసూలప్టెంగా  నటిలో  ఉనల్ని  జలచరలు
చనపతాయి.  వటిన  ఆశిప్టెంచే  కతమలవలల
నరుమొతతప్టెం  మరప్టెంత  విషపూరతప్టెం
అవుతప్టెంద.  ఆ నళలన  తాప్రాగేవరక అప్టెందరక
పలు  రకల  వయధులు  సప్టెంకతమిసత యి,

మనుషులు చనపవచచ కూడ. ఇద దవుడి
మాయ కదు;  దుషపశకత ల  పతభవప్టెం కూడ
కదు:  ఇవనల్ని  మనష  తెలస  చేసత నల్ని
తపుపలు!" వివరప్టెంచాడ డకపర్ శివ. 

దాప్టెంతో  ఊర  పతజలక  భయప్టెం  పయి,

దగలు  పటప కప్టెంద.  'గాల,భసూమి,  అడవి,

నరు- ఇటల  అనల్ని కలుషతప్టెం అయిపతప్టెంట,

ఇక  మనమసూ,  నరులన  జవలు  ఎటల
బనతకేద?!' అప్టెంటసూ వపయారు.

శశెరలప్టెం అనల్నిడ-  "దగలుపడి పతయోజనప్టెం
లదు.  మన  వనరులల్ని  మనమే

కపడకోవల.  హనకరమరన  రసయన-

లను  వదల  కప్టెంపనలను  మసూయిప్టెంచాల,

చటలను  బగా  నటల.  చినల్ని  పిలలలక,

అనరోగయప్టెంతో  ఉనల్నివరక  కచి  వడగటిపన
నటిన తాప్రాగిప్టెంచాల. మనక హన చేసత నల్ని ఈ
కప్టెంపనక  నటీసలు  పప్టెంపల.  దానల్ని
మసూయిప్టెంచాలన  పతభతాసనక  వినతపతాప్రాలు
అప్టెందజేయాల"  అన.  అప్టెందరసూ కదల,  తమ
తమ సర్థి యిలలో పరటప్టెం చేసరు. చివరక
ఆ ఫయకపరీ మసూత పడిప్టెంద. 

ఐదు సప్టెంవతత్సరల తరువత రఘవపురప్టెంలో
పిలలలప్టెంతా బడిక  పసగారు.  చాల మప్టెంద
పదద్దవళళ్ళు  కూడ  చదువు  నేరుచకనల్నిరు.

దుషపశకత లల్ని  నమిస  చేతలు  మడచకొన
కూరోచవటప్టెం  లదు-  అప్టెందరసూ  వికసప్టెంచిన
బుదదతో కరయతతపరులయాయరు! 
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మారచన చటప
రచన: బి.హరరవణ, పదవ తరగత, శాప్టెంత నకేతన  విదాయలయ, జహరబద , తెలప్టెంగాణ.

బమసలు:పి.అరవిప్టెంద , 9 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ , అనప్టెంతపురప్టెం.

విప్టెంధయ పరసతాల దగరర అడవులోల  రమడ,

భీమడ  అనే  ఇదద్దరు  దప్టెంగలుప్టెండవళల .
వళళ్ళు రోజూ అకసడ దార కచి, అటవెరపుగా
పయే  వళల  డబుబ్బులు,  నగలు
దోచకనేవళళ్ళు. 
అటల  దప్టెంగిలప్టెంచిన సొతత నప్టెంతా  ఒక  పదద్ద
మరతచటప  తరతలో   దాచేవళళ్ళు.  కొనల్ని
రోజులక  ఆ  మరతచటప  తరత  మొతతప్టెం  వళల

దాచిన సొమసతో నప్టెండిపయిప్టెంద. 

ఆ రోజున రమడ,  భీమడ వచిచ తమ
సొతత నప్టెంతా చసూసకొన మరసపయి, "ఈ
తరత  నప్టెండిపయిప్టెంద  కదా,  ఇపుపడ  ఏప్టెం
చేయాల?"  అన మాటల డకనల్నిరు.  బగా
తన  ఉనల్నిరమో,  మర  అటల  మాటల డ-

కప్టెంటసూనే,  ఆ  మరతచటప  నడలో  చినల్నిగా
కనకరు..
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ఇప్టెంతలో  "ఇదగో  దప్టెంగలసూ!  మీరు  ఈ
సొమసనప్టెంతా దోపిడీలు,  దప్టెంగతనలు చేస
సప్టెంపదప్టెంచారు  కదా,  ఇపుపడ  మర  తరత
నప్టెండిపయిప్టెంద;  దీనల్నిప్టెంతా  ఏప్టెం  చేసత రు?"

అన ఎవరో అడిగారు వళలన.

రమడ.భీమడ  ఉలకసపడతసూ  ఒకర
మఖప్టెం ఒకరు చసూసకనల్నిరు. 

"చాల నళళ్ళు నుప్టెండీ చసూససూతనల్నిను;  ఇప్టెంత
మప్టెందన  ఇబబ్బుప్టెంద  పటిప,  మీరు  ఏప్టెం
సఖపడతామనుకప్టెంటనల్నిరు?" అన మళళ్ళు
వినపిప్టెంచాయి మాటలు. 

రమడ  భీమడ  చకలున  లచి  చటప -

చటసూప తరగి చసూసరు. ఎవసరసూ లరు! పరన
కొమసలోల వెతకరు- ఒకస పిటప కూడ లదు!

"నేను..  చటప న  మాటల డతనల్నిను.  ఈ
తరత  నద.  ఇప్టెంతక  చపపప్టెండి-  ఇప్టెంకొకర
శతమశకతనే  కదా,  మీరు  దోచకప్టెంటనల్నిద?

ఇద  నయయమా?  మీరు  అసలు  ఇటల
దప్టెంగతనలు ఎప్టెందుక చేసత నల్నిరో చపపప్టెండి.

కరణప్టెం చపపకపతే,  మీ గరప్టెంచి అప్టెందరక

చేపపసత .  రజభటలు  మిమసలల్ని  వదలరు
మర.. చసూసకోప్టెండి" బెదరప్టెంచిప్టెంద చటప . 

రమడ,  భీమడ  నశచషుప లెరపయారు.

ఇనేల్నిళళ్ళులో వళలన ఎవసరసూ ఇటల  పతశిల్నిప్టెంచలదు
మర. 

"వేర పనచేసేత ఇప్టెంత సప్టెంపదప్టెంచలప్టెం కదా?!

అప్టెందుకే మేమ ఈ దార ఎప్టెంచకనల్నిప్టెం!"

అనల్నిడ రమడ.  భీమడ కూడ తల
ఊపడ. 

"అప్టెంట మీ ఇదద్దర సఖప్టెం కోసప్టెం అప్టెంతమప్టెంద
కషప రజతానల్ని  ససహ  చేసత రనల్ని  మాట.  సర,

మీరు  ఇప్టెంతకలప్టెంగా  దప్టెంగిలప్టెంచిన  సొమస
లెకస  చసూపప్టెండి.  మీరు  జవితాప్టెంతప్టెం
కూరుచన తనల్ని అద ఇప్టెంక మిగిలపతప్టెంద.
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అయిన  దప్టెంగసొమసన పటప కనల్నిప్టెందుక
గాను  మీరు అడగడగన భయపడతసూ
బనతకతారు.  ఎప్టెందుకొచిచన దప్టెంగతనలు?

సప్టెంపదప్టెంచకనల్ని  దానలోప్టెంచి  ఎవరకెరన
దానప్టెం చేయడప్టెం నేరుచకోవల గాన?!" అప్టెంద
చటప .

"వేరవళల  కోసప్టెం మేప్టెం ఎప్టెందుక కషపపడల?

దాన వలల మాకేప్టెంటి,  లభప్టెం?  వళళ్ళు మాకేప్టెం
చేసరు?"  మొప్టెండిగా  అడిగారు  రమడ,

భీమడ. 

చటప  నవిసప్టెంద.  "మీరు మాక ఏమిచాచరన,

మేప్టెం  మీక  నడను,  కయలల్ని,  పప్టెండలను,

కటపలల్ని ఇసత నల్నిప్టెం? మీరమిసత నల్నిరు మాక?

చేసే పనులనల్నిటిక పతతఫలప్టెం కవలట-  మీక
అసలు  తెలవి  ఉప్టెందా,  లదా?"  అడిగిప్టెంద
చటప  కోపప్టెంగా. 

రమడ,  భీమడ  తల  వప్టెంచకనల్నిరు.

"నువుస  చపిపప్టెంద  నజమే"  అన
ఒపుపకనల్నిరు.  "మేప్టెం  కూడ  నలగా
పతతఫలనల్ని  ఆశిప్టెంచకప్టెండ  బనతకగలరతే
బగప్టెండ.  ఇతరులక  కనసప్టెం  అపకరప్టెం

చేయకప్టెండ బనతకతే బగప్టెండ" అనల్నిరు. 

"బగప్టెండ అప్టెంట చాలదు.  పతయతల్నిప్టెంచాల.

ఈరోజు నుప్టెండ దప్టెంగతనలు మానయాయల"

అనల్నిద చటప  గటిపగా.

అప్టెంతలో రమడిక, భీమడిక ఇదద్దరక
ఒకేసర  మలకవ  వచిచప్టెంద.  "ఇద  కల!"

అనుకనల్నిరు వళళ్ళు మొదట.  కన ఇదద్దరక
ఒకే కల, ఒకేసర ఎటల  వసత ప్టెంద?

ఏమరతే  నేమి,  ఆ రోజు నుప్టెండి వళళ్ళుదద్దరసూ
దప్టెంగతనలు  మానేశారు.  అపపటివరకూ
తామ  దప్టెంగిలప్టెంచిన  సొమసను  తసకెళళ్ళు
రజుగారక  అపపగిప్టెంచేసరు.  కషపపడి
సప్టెంపదప్టెంచకనల్నిదానతో  సప్టెంతోషప్టెంగా,

నరర్భయప్టెంగా బనతకటప్టెం మొదలుపటప రు.
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రుచిలన పప్టెండ
రచన: 3 వ తరగత B గసూతపు పిలలలు, రధ ససూసల ఆఫ్ లెరల్నిప్టెంగ్, అనప్టెంతపురప్టెం
బమసలు: పి.భరరవి,9 వతరగత.

హరపురప్టెంలో నవసప్టెంచే పవన,  గణేష ఇదద్దరసూ
మప్టెంచి  మితత లు.  హరపురనల్ని  ఆనుకనే
దటపమరన  అడవి  ఒకటి  ఉప్టెండద.  ఊళళ్ళు
వళళ్ళుప్టెందరక  ఆ  అడవి  అప్టెంట  భయప్టెం.

ఎవసరసూ ఆ అడవిలోక పయేవళళ్ళు కదు.

ఒకసర పవన,  గణేశ్ ఇదద్దరసూ ఆడకప్టెంటసూ
ఆడకప్టెంటసూ  తమక  తెలీకప్టెండనే
అడవిలోక పతవేశిప్టెంచారు.  కొదద్దసేపటిక ఇదద్దరక
చాల  ఆకలెరప్టెంద:  చటసూప  చసూసకప్టెంట

ఏమప్టెంద,  ఆకశమప్టెంత  ఎతెసన  చటల ,

పొదలు- అనల్ని దకసల ఆవరప్టెంచి ఉనల్నియి!

వళళ్ళుక  భయప్టెం  వేసప్టెంద.  "ఒర!  ఇకసడిక
ఎప్టెందుకొచాచప్టెంర?   ఎవరసూ  లరు,  ఇదదో
ఘోరప్టెంగా ఉప్టెంద?!" అనల్నిడ పవన. 

"ఎవసరసూ లన  చోటల  దయాయలు భసూతాలు
ఉప్టెంటయిర!  ఇక  మనపన  ఇప్టెంతే!"

అనల్నిడ గణేశ్. 
ఇదద్దరసూ కొప్టెంచప్టెం సేపు అకసడ నలబడి ఒకర
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తరసత  ఒకరు  వణకరు.  ఆ  తరసత,

కొప్టెంచప్టెం తేరుకనల్నిక,  "తనేప్టెందుక ఏమరన
దరుకతాయేమో  చసూదాద్ద ప్టెంర!"  అనల్నిడ
పవన,

ఇదద్దరసూ అటసూ ఇటసూ చసూసరు.  అకసడిక
దగరరోలనే  విప్టెంత  చటప  ఒకటి  కనబడిప్టెంద.

ఆకశానల్ని  అప్టెందునేల్నిప్టెంత  ఎతత గా,  పదద్ద  పదద్ద
ఆకలతో పచచగా ఉప్టెందద.  దాన కయలు,

పళళ్ళులో ఒక విప్టెంత మరుపు ఉనల్నిద. 

పవన, గణేష  ఇదద్దరసూ  మలలగా చటప  దగరరక
వెళళ్ళురు.  ఆ పప్టెండలను చసూసన కొదీద్ద వళళ్ళుక
ఇప్టెంక ఎకసవ ఆకలెరప్టెంద. 

గణేష   గబగబ చటప  పరక  ఎకస,  పప్టెండలను
కోస,  పవన  దగరరక  విసరడ.  పవన  ఒక

పప్టెండను కొరక చసూశాడ.  తయయగా లవు-

ఏదో ఒక రకమరన చపపదనప్టెం!  "ధసూ!"  అన
ఉమేసస, పప్టెండను కతప్టెంద పడసడ. పరనుప్టెండి
చసూసన గణేష  ఇక కోయటప్టెం ఆపి చటప  దగి
వచాచడ.   మరసే పళళ్ళున  చసూససూత,  "ఇటల
అవుతప్టెందనుకోలదుర!  ఇపుపడలగ?

ఇవనల్ని వదలస మప్టెందుక పదాప్టెం!  తసరగా
ఇలుల  చేరుకప్టెంట అద చాలు!" అనల్నిడ. 

అప్టెంతలో  ఏదో  మరుపు  మరసనటలయిప్టెంద.

ఇదద్దరసూ  గటిపగా  కళళ్ళు  మసూసకనల్నిరు.

కళళ్ళు తెరచి చసూసేత ఆశచరయప్టెం-  తమ చటసూప
చటల  లవు!  ఇదద్దరసూ  తమ ఊర పొలమేర
దగరర నలబడి ఉనల్నిరు!  పవన వళళ్ళు తాత,

వళలన  వెతకేప్టెందుక  వచిచన  మనుషులు
అప్టెందరసూ  వళలకేస  అనుమానప్టెంగా
చసూసత నల్నిరు. 

"ఇకసడికెటల  వచాచప్టెం?  ఆ  చటపద?"  అన
అరుసత నల్ని  పిలలలకేస  జాలగా  చసూసరు
పదద్దవళళ్ళు.  అప్టెంతలోకే  వళళ్ళు  చసూపులు
చటసూప  నేలమీద  పడి  ఉనల్ని  పప్టెండలమీద
పడప్డే యి. 



చిలపి పతశల్నిలు:

1. యసూపీ ఉరలగడప్డే(బప్టెంగాళ దుప్టెంప) ఫోన   ఎతతగానే ఏమప్టెంటప్టెంద?

2. గజరత మనష పూలరకసలల్ని ఇప్టెంగీలషులో ఏమప్టెంటడ?

4.  అప్టెందరసూ నమససరప్టెంచే  కలు ఏమిటి?

5.  వటిలో మసూడ పతశల్ని ఎకసడిక పయిప్టెంద?
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తాత  ఒక  పప్టెండను  చేతలోక  తసకొన
ఆసకతగా చసూసడ.  "ఈ పప్టెండల  చటప,  నేను
ఎకసప్టెంద!  ఏదీ ఆ చటప ?" అరచాడ గణేష. 

అప్టెంతలోకే  తాత  ఏదో  అరవటప్టెం,  అకసడ
చేరన  పదద్దవళలప్టెంతా  గబగబ  కతప్టెంద  పడిన
పప్టెండలను ఏరుకొన ఎవర దారన వళల  పరుగ
పటపటప్టెం చకచక జరగిపయాయి. 

పిలలలదద్దరసూ ఆశచరయ పయారు.

తరసత  చపపడ  తాత:  ఆ  పప్టెండలలోపల
టప్టెంక  అప్టెంతా మేలమి బప్టెంగారప్టెం!  ఇటల ప్టెంటి
పప్టెండల  గరప్టెంచి  కథలోల  చదవటమే  తపప,
నజప్టెంగా  ఎవసరసూ  చసూస  ఉప్టెండలదు!

ఇపుపడ అకససతత గా అవి కనపిప్టెంచే సరక,

జనలప్టెంతా  ఎవరక  దరకననల్ని  వళళ్ళు
ఎతత కపయారు!

"అయితే నేమి? బప్టెంగారప్టెం పప్టెండల  తనడనక
పనకరవు!"  అన  గటిపగా  నవసరు  పవన-

గణేశ్,  వళళ్ళు  తాత  తెచిచచిచన  మామసూలు
పప్టెండన కొరక తప్టెంటసూ.

జవబులు: 1. ఆలసూ! 2. పటలత్స! 3. పుసతకలు! 4. షకరుక!
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తల తకసపటిపప్టెంచే కథ
ఈ తల తకస పటిపప్టెంచే కథ మీక అరర్థిప్టెం అయియప్టెందా? ఇదెల సధయమో చపపప్టెండి మర ?!

మసూలప్టెం :అజయ , రషవయలీ ససూసల  .                                                           సవరణ: కొతతపలల. 
బమసలు : పి.సహసన, 9 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ 

ఒక రోజు సనత తన తమసళళ్ళుతో పట
సనమాక  వెళళ్ళుప్టెంద.  తరగి  వచేచటపపటిక
సయప్టెంతతప్టెం అయియప్టెంద. 

ఇప్టెంటల అమస లదు.  ఇప్టెంటి తలుపు తాళప్టెం
తససూత వెనకస తరగి చసూసప్టెంద.  అప్టెందమరన
ససూరయసతమయప్టెం ఒకటి కనబడిప్టెంద. 

 బమసల కథ



కొతతపలల                                                        44                                                           సెపపప్టెంబర్ 2017

ఇప్టెంటలక  వెళళ్ళుగానే,  కొప్టెంచప్టెం  నడప్టెం
వలచప్టెంద సనత. 

కటికలోప్టెంచి  ఆ  ససూరయసతమయానేల్ని
చసూససూతప్టెండగా నదనపటిపప్టెంద.

రతతయిప్టెంద. సనత సనమానుప్టెండి వెనకస
వచిచప్టెంద.  ఇప్టెంటి బయట ఎవరో నలచన
ఉనల్నిరు.
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సనత ఇప్టెంటలక వెళత ప్టెంట తనకేసే చితతప్టెంగా
చసూసరు  వళళ్ళు.  బయట  నలోచన,

లోపల  ఉప్టెండవరన  తను  అడిగిప్టెంద
"సనత ఇప్టెంటిక వచిచప్టెందా?" అన. 

అప్టెంతలో సనత వళళ్ళు అమస కనపిప్టెంచిప్టెంద.

"సనత  ఇప్టెంటిక  ఎపుపడ  వచిచప్టెంద!"

అనల్నిద. 

"అర!  సనత ఇప్టెంటలనే  ఉనల్నిదట!  మర
నేనవరు?!"  అనుకప్టెంటసూ  ఉలకసపడి
నదనలచిప్టెంద సనత! 

పొదుపు!

శప్టెంభలప్టెంగప్టెం:  ఏప్టెంటి జప్టెంబసూ?! క్షవరప్టెం అప్టెంత చినల్నిగా చేయిప్టెంచావు?

జప్టెంబులప్టెంగప్టెం: ఏప్టెంలదు శప్టెంభసూ, ఆ మప్టెంగలయన దగరర నలుగ రసూపయలు చిలలర లదనల్నిడ. 

                    అటల  అయితే ఆ నలుగ రసూపయలక సరపడ కతతరప్టెంచమనల్ని!
చీమ మనష!

వరుణ: చీమలను ఎప్టెందుకర ఫలో అవుతనల్నివు?

వస: ససట పయకెట ను అమస దాచిపటపసప్టెందర. చీమల బరును అనుసరసేత  అవే ససట దగరరక 
తసకపతాయన!
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మప్టెంచి మనష
మసూలప్టెం : బుదదసప టలత్స                               అనుసరణ : నరయణ, కొతతపలల బవృప్టెందప్టెం. 

చితాప్రాలు :  పి.భరరవి, 9 వతరగత, రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ , అనప్టెంతపురప్టెం.

బుదుద డ భరతదశ మప్టెంతట పయనససూత

ధరసనల్ని  బోధససూతనల్ని  రోజులవి.  లక్షలద
మప్టెంద  ఆయన  మారరనల్ని  అనుసరప్టెంచటప్టెం
మొదలుపటప రు.  యజాజ్ఞాలీల్ని,  కతతవులీల్ని,
జప్టెంతబలన  వదల  పటపసగారు.  ఎకసడ
చసూసన  బుదుద న  గరప్టెంచిన  చరచల
వినపిప్టెంచేవి:  సనతన ధరసనల్ని వదలసే వళళ్ళు
గరప్టెంచిన మచచటల వినబడవి. 

శాప్రావసత  నగరప్టెంలో  కూడ  జనలు  తప్టెండప

 బదద కథ
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తప్టెండలుగా బుదుద న వెరపుక మరలరు.  ఆ
నగరప్టెంలో   భరదాసజుడ  అనే  మసల
బప్రాహసణుడి ఇప్టెంటల అయితే  అతన భరయ,
కొడక,  కోడలు-  అప్టెందరసూ బుదుద న బట
పటప రు!  మసల  భరదాసజుడ  ఒకసడ
ఇప్టెంక తన మతానల్ని పటప కొన నలచాడ.

సప్టెంపతదాయాలీల్ని,  సప్టెంససవృతన  వదల,  'పర
ధరసనల్ని'  చేబసూనన కటప్టెంబనల్ని తలచకొన
కమిలపయాడ మసలయన.

"దీన కప్టెంతటిక కరణప్టెం బుదుద డ" అనుకనే-

సరక  ఆయనక  విపరీతమరన  కోపప్టెం
వచేచసప్టెంద.  "తపపదు-  ఈ  బుదుద డిన
చప్టెంపయకపతే  సమాజప్టెం  పూరతగా  నశనప్టెం

అయిపతప్టెంద"  అన  భరదాసజుడ  రోకల
బప్టెండను  ఒకదానల్ని  చేత  బటప కొన,

బుదుద డప్టెండ చోటిక బయలుదరడ. 

సగప్టెం  మసలతనప్టెంతోటీ,  సగప్టెం  కోపప్టెంతోటీ
వణుకసప్టెంటసూ  వచిచపడతనల్ని  భరదాస-
జుడిన అడప్డే కోబోయారు,  బుదుద డి చటసూప
ఉనల్ని  శిషుయలు.  బుదుద డ  వళళ్ళుప్టెందరన
వరప్టెంచి, మసలయనల్ని పిలచి దగరర కూరోచ
బెటప కొన,  కసన  మప్టెంచినళళ్ళుచిచ,
"సప్టెంగతేప్టెంట  చపుప  తాతా!  ఏదో  విషయప్టెం
ననుల్ని  బగా  పీడిసత నల్నిద.  ఏప్టెంటద?”

అనల్నిడ. 

"నేను నతో  మాటల డప్టెందుక రలదు.  ఈ
రోకల బప్టెండతో ఒకసటి ఇచాచనప్టెంట న తల
వెయియ  చకసలౌతప్టెంద!"  అరచాడ
భరదాసజుడ. 

"ఎప్టెందుక తాతా,  అప్టెంత కోపప్టెం?  ఏప్టెం కషపప్టెం
వొచిచప్టెంద?"  అనల్నిడ  బుదుద డ.  ఆయన
మఖప్టెంలో   శాప్టెంత  చకస  చదరలదు;

ఏమాతతప్టెం  అదురు, బెదురు లవు. 
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"నువుస  అప్టెందరన  మాయ  చేసత నల్నివు.

వళళ్ళుక  ఏవేవ  నేరపసత నల్నివు.  సమాజానల్ని
పూరతగా భనషుప  పటిపసత నల్నివు. ఇవలపతో న పన
మగిప్టెంచాలనే  వచాచను"  ఇప్టెంకగటిపగా
అరచాడ భరదాసజుడ.

బుదుద డ  చిరునవుస  నవసడ.  "అయోయ,
అటల ప్టెంటిదమీ  లదు-  నక  తెలుసో,  లదో-

నేను అప్టెందరక కేవలప్టెం మసూడ సప్టెంగతలు
నేరపసత నల్నిను- 

ఒకటి:  నతగా బనతకటప్టెం ఎలగో చబుతాను;

రప్టెండ:  ఏకగతతను  ఎల   సధప్టెంచాలో
నేరపసత ను; 

మసూడ:  జాజ్ఞానప్టెం  ఎల  వికససత ప్టెందో
నేరపసత ను; 

'శీల- సమాధ - పతజ జ్ఞా' లనే ఈ మసూడ తపప
నేను మరో సప్టెంగత మాటల డనే మాటల డను.

అయిన  వేరవేవ  మాటల డప్టెంత  సమయప్టెం
ఎకసడప్టెంద  నక?!"  అనల్నిడ  బుదుద డ;

ధరసమారరనల్ని వివరససూత.  
బుదుద డి  పతశాప్టెంతతన  చసూస  భరదాసజుడి

కోపప్టెం కొప్టెంచప్టెం చలలబడిప్టెంద.  "నువుస చపిపన
మసూడ  ఎవరకెరన,  ఏనటికెరన
సధప్టెంచాలత్సనవేగా,  ఇక  నువుస  కొతతగా
చబుతనల్నిద  ఏమప్టెంద?”  అనల్నిడతను,

విడిచిపటపకప్టెండ.

"అద తాతా!  నేను చపపద కూడ అద!  ఈ
మసూడ  ఎటల  చేయాలో  ఆ  పదదత  ఏదో
నక తెలత్సప్టెంద  కనుక,  అడిగినవళళ్ళుప్టెందరక
నేరపసత నల్నిను.  నువుస అడిగితే నక కూడ
నేరపసత ను-  దానదమప్టెంద?"  అనల్నిడ
బుదుద డ, చిరునవుసతో.

"ఒర మనవడ! నజప్టెంగానే  నకేదో విదయ
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వచచర!  లకపతే  అప్టెంత  కోపప్టెంగా వచిచన
వడిన  ననుల్ని  ఇప్టెంతల  ఎటల
మాయచేసత వు?"  అనల్నిడ  భరదాసజుడ
ఆశచరయపతసూ. 

"ఇప్టెందులో మాయ ఏమీలదు తాతా! నువుస
ఎవరకెరన  ఏదెరన  ఒక  బహుమత
తసకెళళ్ళువనుకో;  అద  వళళ్ళు
ససకరప్టెంచలదనుకో;  అపుపడిప్టెంక  ఆ
బహుమతక  ఏమౌతప్టెంద?"  అడిగాడ
బుదుద డ. 

"ఏమౌతప్టెంద?  అద న దగరర ఉప్టెంటప్టెంద!"

అనల్నిడ భరదాసజుడ. 

"అద  తాతా,  నేను  అనేద  కూడ.  నువుస
నకోసప్టెం  ఇప్టెంత  కోపనల్ని  మోసకొచాచవు.

నేను  ఆ  కోపనల్ని  ససకరప్టెంచలదు!  మర
ఇపుపడ ఆ కోపప్టెం ఏమౌతప్టెంద?"  నవసడ
బుదుద డ.

భరదాసజుడ  ఆలోచనలో  పడప్డే డ.  "తను
నతగానే బనతకతనల్నిడ.  చాల శాసత పలు
చదవడ.  కన  తనక  ఏకగతత  నలవటప్టెం

లదు.  పతజ జ్ఞా జాగవృతప్టెం కలదు.  ఇతనల్ని చసూసేత
నజప్టెంగానే  గొపపవడిలగా  ఉనల్నిడ.

మఖయప్టెంగా  కోపనల్ని  తసకోకపవటప్టెం-  అద
చాల  గొపప విదయ.  ఇతనేదో నజప్టెంగానే అనల్ని
తెలసన  వడిలగా  ఉనల్నిడ..  మలలగా
అడిగితే  నక కూడ నేరపసత డమో.." అన. 

బుదుద డ అతన మనసను పసగటప డ. 

"తాతా  కూరోచ. నటరుగా కూరోచ. శరీరనల్ని
వదులుగా,  నశచలప్టెంగా  ఉప్టెండన.  వచేచ-పయే
శాససను ఎకసడ బిగబటపక!  గమనప్టెంచ!”

అప్టెంటసూ తన పఠప్టెం మొదలుపటప డ. 

తల పగలగొడదామన వచిచన భరదాసజుడ
ఊరకే  చలలబడట ప్టెం  మాతతమే  కదు;
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ఇతరులనుప్టెండి కోపనల్ని తసకోకప్టెండ ఉప్టెండ
విదయను  చాల  బగా  సధన  చేశాడ.

తసరలోనే  వేలదమప్టెందక  విశుదద  మారరనల్ని
బోధప్టెంచే అర ర్హతడ అయాయడ. 

మప్టెంచి  మనుషులు  అల  ఉప్టెంటరు.  వళల

దారలో అడగలు వేసే వళలప్టెందరసూ కూడ
మప్టెంచి వళరళ్ళైపతారు. 

మప్టెంచితననక  తనదెరన  శకత  ఏదో  ఉప్టెంద-

నజప్టెంగా!

మీక తెలుస?  రక రకల పప్టెండగలు!

చాల సప్టెంవతత్సరల నుప్టెంచి నసూతన సప్టెంవతత్సరప్టెం వససూతప్టెంద! 'నసూతన' అప్టెంట కొతత. కబటిప, నసూతన 
సప్టెంవతత్సరప్టెం అప్టెంట కొతత సప్టెంవతత్సరప్టెం అనల్నిమాట. 12 నలలు కలసేత వచేచద సప్టెంవతత్సరప్టెం. ఏస కతసత  
పుటిపనపపటినుప్టెండి ఇపపటిక 2017 సప్టెంవతత్సరలు జరగాయి. 

ఇద కక మనప్టెం పతత సప్టెంవతత్సరప్టెం ఇప్టెంక చాల పప్టెండగలు జరుపుకప్టెంటప్టెం.

వటిలో సప్టెంకత ప్టెంత, దీపవళ, వినయక చవిత- ఇవనల్ని మఖయప్టెంగా హిప్టెందువుల పప్టెండగలు; గడ ఫెర పడ, 

కతససస - కెర పసతవుల పప్టెండగలు, రప్టెంజాన, బకతద- ఇవి మసలమ ల  పప్టెండగలు. సప్టెంకత ప్టెంత పప్టెండగలో కోడి 
పప్టెందాలు, ఎడల పప్టెందాలు, గరతపు పప్టెందాలు జరుగతాయి. రప్టెంజాన  పప్టెండగక మప్టెందు 
నలరోజలపట ఉపవసప్టెం ఉప్టెంటరు. పప్టెండగ రోజున మేకలన బల ఇచిచ, ఆ మాప్టెంసప్టెంతో కూర 
వప్టెండకప్టెంటరు. ఆరోజున మసలమలు అప్టెందరసూ శకత కొదీద్ద దానప్టెం చేసత రు. కతస మస  రోజున చరచలో 
పప్రారర్థినలు చేసత రు. కొతత బటపలు వేసకొన సప్టెంతోషప్టెంగా ఉప్టెంటరు. పిలలలప్టెంతా కతససస తాతవచిచ 
బహుమతలు ఇసత రన నమసతారు- (కన అసలెరతే పదద్దవళళ్ళు రహసయప్టెంగా ఆ బహుమతలు తెచిచ 
పడతారు!)

ఇక అనల్ని మతాలు వరసూ కలస జరుపుకొనే పప్టెండగ ససతప్టెంతతతదనతత్సవప్టెం; మన పతభతసప్టెం, సెరనయప్టెం 
జరుపుకనే పప్టెండగ గణతప్టెంతత దనతత్సవప్టెం.

-డిప్టెంపుల ,పుప్టెండర,5వ తరగత, వికస విదాయవనప్టెం
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మగరరు మసూరురలు
మసూలప్టెం : సోపరీ నరీ డట కప్టెం. తెలుగ అనుసరణ: నరయణ, కొతతపలల బవృప్టెందప్టెం

చాల కలప్టెం కతతప్టెం  వెప్టెంగళపప  రరతగా ఉనల్ని
కలప్టెంలో అతనక ఒక భరయ,  ఒక కూతరు
ఉప్టెండవళళ్ళు:  భరయ  వెప్టెంగళమస,  కూతరు
వెప్టెంగమాప్టెంబ. 

వెప్టెంగమాప్టెంబ  పళల  యీడక   వచిచప్టెంద.

దాప్టెంతో వెప్టెంగళపప  అలుల నకోసప్టెం బగా వెతక
వెతక,  చివరక టౌనులో పన చేసే రమడ

తన  అలుల డిగా  వసేత  బగప్టెంటప్టెందన
నశచయిప్టెంచాడ.

పతత రోజూ   సయప్టెంతతప్టెం  కగానే రమడ
వెప్టెంగళపప ఇప్టెంటిక వచేచవడ.  అప్టెంతా కలస
కరచన,  టీ తాగతసూ మచచటల  పటప కనే
వళల .  పశువుల  శాలలో  నుప్టెంచి  అపుపడ
పిప్టెండిన  గమస  పలు తెచిచ,  చికసటి  "టీ"

 అనువద కథ
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చేస  పటప  వెప్టెంగమాప్టెంబ  అప్టెంట  సహజప్టెంగానే
ఇషపప్టెం అయిప్టెంద రమడిక.

అటల  ఒక సర పలు  తెచేచప్టెందుక పశువుల
శాలలోక వళలన వెప్టెంగమాప్టెంబ,  కొటపప్టెం పరకపుప
వెరపుక చసూసప్టెంద.

అకసడ  ఓ  వసనక  వేలడతసూ
కనపిప్టెంచిప్టెంద- ఒక గొడప్డేల! అద అకసడ చాల

కలప్టెంగానే ఉప్టెండి ఉప్టెండల; కన ఈమ దానల్ని
ఇపుపడ, చసూడటప్టెం. 

గొడప్డేలన  చసూసన  కొదీద్ద  ఆమ  మనసలో
ఆలోచనలు తరుగాడటప్టెం మొదలెరప్టెంద: "ఈ
గొడప్డేల..  ఇకసడ  ఎప్టెందుకప్టెంద?  ఇద  ఇటల
వేతలడతసూ ఉప్టెండట ప్టెం ఎప్టెంత పతమాదకరమో
కదా?!  నకూ  రమడిక  పళళ్ళు
అయియప్టెందనుకో;  మాక  ఒక  కొడక
పుటప డనుకో;  వడ  పదద్దయాయడనుకో;

వడ  కూడ  న  మాదర,  పలు
తెచేచప్టెందుక  ఈ  కొటపప్టెంలోక  వచాచడనుకో;

అపుపడ వడి నతతమీద ఈ గొడప్డేల పడితే-..

ఎప్టెంత  ఘోరప్టెం  జరగిపతప్టెంద?!"   ఈ
ఆలోచనతో  ఆమ  నరు  ఎప్టెండిపయిప్టెంద;

పదవులు  ఆరయి;  ఉనల్నిద  ఉనల్నిటల
కూలబడిపయి  వెకసవెకస  ఏడవటప్టెం
మొదలుపటిపప్టెంద. 

బిడప్డే ఎప్టెంతక రకపయేసరక వెప్టెంగళమస తనే
పయి  చసూసప్టెంద.  అకసడ  ఏడసత నల్ని
వెప్టెంగమాప్టెంబను  చసూస  ఆమలోనుప్టెండి
దు:ఖప్టెం తనుల్నికొచిచప్టెంద.



కొతతపలల                                                        53                                                           సెపపప్టెంబర్ 2017

"ఎప్టెంత కషపప్టెం రకపతే మర,  తన బిడప్డే ఇటల
పశువుల  కొటపప్టెంలోక  వచిచ  కూరచన
ఏడసత ప్టెంద?" అనుకనల్నిద. "ఏమరప్టెంద, తలీల?
ఏమరప్టెంద?  చపుప!"  అన అడిగిప్టెంద బప్టెంగరు
గొప్టెంతతో. 

"అయోయ  అమాస,  ఏప్టెం  చపపద!  అదగో  ఆ
దుషప  గొడప్డేలన  చసూడ!  నకూ,  రమడిక
పళళ్ళు  అయియప్టెందనుకో;  మాక ఒక కొడక
పుటప డనుకో;  వడ  పదద్దయాయడనుకో;

నలగే  వడ  కూడ  పలు  తెచేచప్టెందుక
ఇకసడిక వచాచడనుకో;  ఇప్టెంత లవు గొడప్డేల
వడి నతతన పడితే,  ఇక నలుసత యా,  వడి
పప్రాణాలు?!" అన బిగరరగా ఏడిచప్టెంద. 

అద  విన  వెప్టెంగళమసక  కూడ  దు:ఖప్టెం
వచేచసప్టెంద.  ఆమ కూడ అకసడ కూలబడి
ఏడవసగిప్టెంద. 

ఎప్టెంతక  వళళ్ళుదద్దరసూ  రకపవటప్టెంతో  ఈసర
ససయప్టెంగా  వెప్టెంగళపప  వచాచడ  కొటపప్టెంలోక-

"ఏమరప్టెంద? ఏమరప్టెంద?!" అప్టెంటసూ. 

"ఆ  దుషప  గొడప్డేలన  చసూడ!  ఊహిప్టెంచ!!

మన  అమాసయిక  రమడితో  పళళ్ళు
అయియప్టెందనుకో,  వళళ్ళుక  ఒక  కొడక
పుటప డనుకో;  వడ పదద్దయాయడనుకో;  పల
కోస ప్టెం  ఇకసడిక  వచాచడనుకో;  ఈ  దుషప
గొడప్డేల  వడి  పరన  పడిప్టెందనుకో,  వడ
నలువున చనపడ?  ఎప్టెంత ఘోరప్టెం,  ఎప్టెంత
అమానుషప్టెం!"  అన  ఏడససూత  గొడప్డేలన
కసతర తటిపప్టెంద  వెప్టెంగళమస.  అద వినగానే
వెప్టెంగళపప  పర  పప్రాణాలు  పరనే  పయాయి:

"అయోయ  దవుడ,  ఎనల్ని  కషప లు
తెచిచపడతనల్నివు!"  అప్టెంటసూ తను కూడ
అకసడ  కూలబడి  మొతత కోవటప్టెం
మొదలెటపసడ.

ఇక అకసడ వప్టెంటగదలో చాల సేపు నలుచనల్ని
రమడిక  వళలప్టెంతా  ఏప్టెం  చేసత నల్నిరో  అరర్థిప్టెం
కలదు.  అప్టెంతలోనే  వళళ్ళు  మగరర
ఏడపులసూ వినపిప్టెంచే సరక అతనక భయప్టెం
వేసప్టెంద. "ఇప్టెంతక ఇకసడ ఏమి జరుగతోప్టెందో 
చసూడలత్సప్టెంద!"  అన  అతను  పశువుల
పకలోక  వచాచడ.  అకసడ  మగరరక
మగరరసూ కూరుచన  ఏడససూత  ఉప్టెండటప్టెం,
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పలనల్ని  ఒలకపయి ఉప్టెండటప్టెం  చసూస  ఏదో
ఊహిప్టెంచరన  ఘోరమే  జరగిప్టెందనుకొన,

"ఏమరప్టెంద!?  ఎప్టెందుక ఏడసత నల్నిరు?"  అన
అడిగాడ ఆతతప్టెంగా. 

"అయోయ, ఏమి చపపల?! ఆ దుషప గొడప్డేలకేస
ఒకససర చసూడ!  నక,  మా అమాసయిక 
పళళ్ళు  అయియప్టెందనుకో;  మీక  ఒక  కొడక
పుటప డనుకో;  వడ  పదద్దయియ,  పలకోసప్టెం
ఇకసడిక వచాచడనుకో; ఈ గొడప్డేల జార వడి
నతతమీద  పడితే,..  వడ  నలువున
కూలపతే...." అన వెప్టెంగళపప అనటమేమిటి,

మిగిలన  ఇదద్దరతో  బటసూ  అతను  కూడ
ఒకససరగా  శకలు  పటపడప్టెం
మొదలుపటపటమేమిటి-  తటలున
జరగిపయినర. 
అయితే  రమడ  బిగరరగా  నవేసస,

దగరరలోనే ఉనల్ని ఒక బలలనకస,  కపుప నుప్టెండి
వేతలడతసూ ఉనల్ని గొడప్డేలన తస కప్టెండ పడససూత
"నేను  చాల  పలెలల  చసూసను  కన,  మీ
అప్టెంత  తకసవళళ్ళున  మటక  ఎకసడ
చసూడలదు.  ఇపుపడ  మళళ్ళు  ఒక  సర

ఊళలనల్ని  చటిప  వసత ను.  ఎనల్ని  ఏళళ లన
పటపనప్టెండి;  మీకప్టెంట  మసూరురలు  కనసప్టెం
మగరరనల్ని  కనబడప్టెంతవరకూ తరగి వచేచద
లదు.  ఒకసర  అటల ప్టెంటి  గొపపవళళ్ళు
ఎకసడరన  కనపిప్టెంచారప్టెంట,  అపుపడిక
తరగివచేచస,  మీ  అమాసయినే  పళళ్ళు
చేసకప్టెంటను"  అన  గరతమకస
బయలుదర పయాడ. 

'గొడప్డేల  భయప్టెంతో  పట  ఇప్టెంటిక  వచిచన
అలుల డ  కూడ  పయాడ!'  అనల్ని  బధతో
వళళ్ళు  మగరరసూ మళళ్ళు  ఒక  సర  బిగరరగా
ఏడచరు.

అటల  కొనల్నిళళ్ళు  పయాక  రమడిక  ఒక
అవస కనపిప్టెంచిప్టెంద.  అవస ఇప్టెంటిమీద చవుడ
మటిప వేస ఉనల్నిద.  ఆ మటిపలో కొప్టెంచప్టెం గడిప్డే
పరగి  ఉనల్నిద.  అవస  ఇప్టెంటిక  ఒక  నచచన
వేసప్టెంద.  ఆవున  ఒక  దానల్ని  మలుగరతతో
తోలుతసూ, దానల్ని నచచన పరక ఎకసప్టెంచేప్టెందుక
తప్టెంటలు పడతనల్నిద ఆ అవస.  
"ఏమరప్టెందవస,  ఎప్టెందుక,  ఆ ఆవును అప్టెంత
కషపపడతనల్నివ?" అనల్నిడ రమడ. 
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"కళళ్ళు కనపిప్టెంచటలదా! మిదెద్ద మీద అప్టెంత గడిప్డే
ఉప్టెంటనసూ!?" అనల్నిద అవస. 

"పరక ఎకసతే ఏప్టెం లభప్టెం?! కతప్టెంద పడిపదా?!

పిటప గోడ కూడ లదు కదా!" అన నవసడ
రమడ. 

"అప్టెందుకేగా,  నేను ఇటల   దాన మడక ఒక
తాడను  కటిపప్టెంద;  ఆ  తాడను  పొగ
గొటపప్టెంలోనుప్టెంచి  కప్టెందక  తెచిచ,  న

నడమక  కటప కనల్నిద?!  అనల్నిద  అవస
గరసప్టెంగా.

రమ  ఎప్టెంత  వరసత నల్ని  వినకప్టెండ  అవస
ఆవును మేడ మీదక ఎకసప్టెంచిప్టెంద.  అయితే
పరక చేరగానే ఆవు కసత  ఎగిర గప్టెంతేస, రప్టెండ
వెరపు నుప్టెండి ధబేలున కప్టెంద పడిపయిప్టెంద!

దాన  మకతాడ  రప్టెండ  కొసక  కటపబడి
ఉనల్ని నడమతో సహ అవస, రయియమప్టెంటసూ
పొగ  గొటపప్టెంలోక  రకెట ల  దసూసకొన
పయిప్టెంద!

పొగ  గొటపప్టెంలో ఇరుకొసన మొతత కప్టెంటనల్ని
అవసను విడిపిప్టెంచేప్టెందుక ఊళల  వళల  సగప్టెం
మప్టెంద వచాచక, రమడ ఊపిర పీలుచకొన,

"ఆహ!  మా వళళ్ళును మిప్టెంచిన తకస వళళ్ళు
ఉప్టెండరమో అనుకనల్నిను.  నజప్టెంగానే ఉప్టెంద
ఒకమ!"  అన మరసపతసూ మరో  ఊరక
బయలు దరడ.

అటల  పయి  పయి,  ఆ  రోజు  చీకటి
పడసరక  ఒక  సతతప్టెం  చేరుకనల్నిడ
రమడ.  ఆ సరకే సతతప్టెంలో బస చేస ఉనల్ని
యువకడ  ఒకడ  అతనల్ని  మరయదగా
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పలకరప్టెంచాడ.  ఇదద్దరసూ  భోజనప్టెం  చేస
పడకనల్నిరు. 

తెలలవర  లచేసరక  విప్టెంత  దవృశయప్టెం  ఒకటి
కనపడిప్టెంద  రమడిక:  తామ  పడకనల్ని
రప్టెండ  మప్టెంచాలకూ  కటిప,  వేలడతసూ
ఉనల్నిద- ఒక పయప్టెంట ! ఆ కరతవడ చడీప్డేలోనే
పరగెతత కప్టెంటసూ వచిచ,  పరక ఎగిర-  పయప్టెంట
మీదక  దసూకతనల్నిడ.  అటల  దసూకటప్టెం
దసూకటప్టెంలోనే కళళ్ళును నేరుగా పయప్టెంటలోక
దసూరచలన వడి పతయతల్నిప్టెం!  అయితే ఎనల్ని
సరుల  పరగెతతకొచిచ దసూకన,  కళళ్ళు మాతత ప్టెం
పయప్టెంట లోక దసూరడప్టెం లదు. అయిన వడ
పటప  వదలటలదు;  మళళ్ళు  మళల
దసూకతనల్నిడ.  కొదద్ద  సేపటిక  అతను
దసూకటప్టెం ఆపి చమట  తడచకప్టెంటప్టెం-

డగా,  "సప్టెంగతేప్టెంటి?!"  అన  అడిగాడ
రమడ. 

"అయోయ!  ఏప్టెం  చపపల  మితతమా?!  పతత
రోజూ నక ఈ శతమ ఏమాతత పప్టెం తపపటలదు.

ఈ పయప్టెంటలల్ని  ఎవడ కనుకనల్నిడ గాన,

వటిలోక కళళ్ళు దసూరచప్టెందుక రోజూ నక

ఒక  గప్టెంట  సమయప్టెం  పడతనల్నిద"  అన
చపిప,  "నకెప్టెంత   సమయప్టెం  పడతప్టెంద?"

అన అడిగాడ కరప్రాడ. 

రమడ బిగరరగా  నవిస  పయప్టెంటను ఎల
వేసకోవలో చసూపిప్టెంచాడతనక.  అద చసూస
ఆ కరతవడ విపరీతప్టెంగా ఆశచరయ పవటమే
కక,  "ఆహ!  మీరు మేధవులు!  మీ అప్టెంత
తెలవెరన  వళళ్ళున  నేను  ఇపపటివరకూ
చసూడలదు"  అప్టెంటసూ   ఆజనస  శిషుయడ
అయిపయాడ. 

"ఆహ!  ఎవరసూ  ఉప్టెండరనుకప్టెంట,  నక
రప్టెండ  మసూరురడ  కూడ  దరకడ!"

అనుకప్టెంటసూ  ఇప్టెంకొప్టెంచప్టెం  మప్టెందుక
వెళళ్ళుడ రమడ.

ఈ  సర  అతనక  ఓ  ఊర  పొలమేరలోల,
చరువు దగరర  గమికూడి ఉనల్ని మనుషులు
కనపప్టెంచారు.  అప్టెందర  మఖాలలోనసూ
ఆప్టెందోళన!  అద  చసూస  రమడ  వళళ్ళు
దగరరక వెళళ్ళు, "ఏమరప్టెంద? ఎవరరన చరువులో
పడప్డే ర?" అన అడిగాడ.
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"అవును- ననల్ని రతతనగా పడప్డే డ! ఇప్టెంక పరక
తేలలదు" చపపరు వళళ్ళు. 
వళల  ఆప్టెందోళనలో  భగప్టెం  పప్టెంచకొనల్ని
రమడ  కొదద్ద  సేపటి  వరకూ  అకసడ
ఆగిపయి,  కొదద్దసేపు వళళ్ళుతో మాటల డడ.

అపుపడ  గాన  అరర్థిప్టెం  కలదు   అతనక:

వళళ్ళు   గాలసత నల్నిద.  చప్టెందుత డి  కోసప్టెం!

"చప్టెందుత డ  ననల్ని  రతతనగా  ఈ  చరువులో
జారపడిపయాడ. ఎప్టెంత పతయతల్నిప్టెంచిన పరక
లగలకపతనల్నిమ" అనల్నిరు వళళ్ళు. 
"ఒర!  చరువులోక  దసూరప్టెంద  చప్టెందుత డి
పతతబిప్టెంబప్టెం మాతతమే ర!  అసలు చప్టెందుత డ

ఆకశప్టెంలో భదనప్టెంగానే  ఉనల్నిడ"  అన చపప
చసూసడ రమడ. 

అయితే  వళళ్ళు  ఎవరసూ  అతన  మాటలు
వినక  పవటమే  కక;  కతత లు  కటరలతో
అతన మీదకే దాడిక వచాచరు!

"బనతక జవుడ"  అన వెనకస పరపయిన
రమడిక  "వళళ్ళుప్టెందరకప్టెంట  వెప్టెంగమాప్టెంబే
చాల  నయప్టెం!"  అనపిప్టెంచిప్టెంద.  ఈ
మసూరురలల్ని  చసూసక  అతన  కళళ్ళు
తెరుచకనల్నియి.  అటపరన  అతనక,

వెప్టెంగమాప్టెంబక వెరభవప్టెంగా పళల జరగిప్టెంద. 

పర వెప్టెంగళపప: మా అబబ్బుయి పరల్ఫోకప తెలుస?

రమయయ: మీ వడ సోసక చేసత డ?

వెప్టెంగళపప: లదు.

రమయయ: మర మప్టెందు తాగతాడ?

వెప్టెంగళపప: లదు.

రమయయ: పన ఇప్టెంటిక లట గా వసత డ?

వెప్టెంగళపప: అబేబ్బు! ఆ సమసేయ లదు.

రమయయ: నక తెలస మీ అబబ్బుయి పరల్ఫోకేప. మీవడి వయసెప్టెంత?

వెప్టెంగళపప: వచేచ బుధవరనక ఐదు నప్టెండి ఆరు నలలసత యి.

రమయయ:ఆ!?

సమతలు:

బసూడిదలో పసన పనల్నిరు!

చిప్టెంత చచిచన పులుపు చావదు!

దవుడ వరమిచిచన పూజార వరప్టెం 
ఇవసలదు!

అప్టెందతే జుటప - అప్టెందకపతే కళళ్ళు!
గోరు చటప పర రోకల పట
దెయాయలు వేదాలు వలలప్టెంచినటల
గడినే మిప్టెంగేవడిక లప్టెంగప్టెం ఒక లెకస?

   -హరజన గమన, 7వ తరగత, ZPHS కోగిర
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సరరన పలకడ
రచన: అశక , కొతతపలల బవృప్టెందప్టెం.

బమసలు: పి.సహసన, 9 వతరగత,రధ ససూసల  ఆఫ్ లరల్నిప్టెంగ్ , అనప్టెంతపురప్టెం.

చాల  కలప్టెంకతతప్టెం  దకణాపథానక
విజయసప్టెంహుడ  అనే  చకతవరత  ఏలకగా
ఉప్టెండవడ.  పతజలక  ఎలప్టెంటి  లోటసూ
రనవసకప్టెండ పరపలప్టెంచేవడ ఆయన.

వరరలు  సమవృదదగా  పడటప్టెం  వలల  రజయప్టెం
అప్టెంతా సర  సప్టెంపదలతో సభిక్షప్టెంగా ఉప్టెండద.

ఆయన  ఏలుబడి  కతప్టెంద  అనేక  సమప్టెంత
రజాయలు  ఉప్టెండవి.  ఎప్టెందరో  రజులు
ఆయనక లోబడి నడచకనేవళళ్ళు.

ఒకరోజు  విజయసప్టెంహునక  ఒక  ఆలోచన
వచిచప్టెంద:  "మనక  ఇప్టెంతమప్టెంద
సమప్టెంతలునల్నిరు-  అయిన  వళళ్ళుక
ఒకరప్టెంట ఒకరక సరపవటలదు.

పొరపొచాచలు  రవటనక  పతథాన  కరణప్టెం,

వళళ్ళుక  ఒకర  గరప్టెంచి  ఒకరక  తెలయక
పవటప్టెం.  అప్టెందువలల  మనప్టెం  తసరలో  ఒక
విప్టెందును  ఏరపట  చేస,  వళలప్టెందరన
ఆహసనదాద్ద ప్టెం! వళలప్టెంతా ఒకరతో ఒకరు కలస
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చరచప్టెంచకనే సప్టెందరర్భనల్ని కలపదాద్ద ప్టెం. 

అటల  చేసేత  వళలప్టెందర  మధయ  సయోధయ
కదురుతప్టెంద;  ఒకరకొకరు మితత లౌతారు.

అద  సప్టెందరర్భప్టెంలో  వళళ్ళు  ఏ  విధప్టెంగా
పరపలసత నల్నిరో  వళల  నటి  దాసరనే
విప్టెందాప్టెం!  గొపపగా  పరపలసత నల్ని
రజాయధనేతలను  గౌరవిససూత,  పప్రాతాత్సహక
బహుమతలు ఇదాద్ద ప్టెం!" అన.  

వెప్టెంటనే  మహమప్టెంతన  వివిధ
రజాయధీశులప్టెందరక పరు పరున ఆహసనలు
పప్టెంపిప్టెంచాడ.  అనేకమప్టెంద  రజులు,

సమప్టెంతలు,  ఆయా  రజాయలలోన
ధనకలు-  అప్టెందరసూ  విజయసప్టెంహ
మహరజు  నరసహిసత నల్ని  విప్టెందుక
విచేచసరు. 

మహరజుతో  సహ  అప్టెందరసూ  వరక
గౌరవప్టెంగా ససగతప్టెం  పలక  తగిన  వసతలు
ఏరపరచారు.  ఆరోజు  విప్టెందు  మగిసన
తరువత,  మహమప్టెంతన  లచి,  వివిధ రజయల
నుప్టెంచి  వచిచన  రజులను  ఉదద్దశిప్టెంచి
మాటల డతసూ  "ఆరుయలర!  మా ఆహసనప్టెం

అప్టెందుకొన మీరప్టెంతా విచేచసనప్టెందుక చాల
సప్టెంతోషప్టెంగా ఉప్టెంద.  ఇపుపడ తమరు కొప్టెంత
సమయప్టెం తసకొన తమర గరప్టెంచీ,  తమర
రజాయల గరప్టెంచీ,  తమర పరపలన గరప్టెంచీ
కల పతప్టెంగా చపపవలసప్టెందగా మనవి. 

ఆ విధప్టెంగా మీరు చేసత నల్ని మప్టెంచి పనుల
గరప్టెంచి  మిగిలన  పలకలప్టెందరక
తెలుసత ప్టెందన,  వటి  అమలు  వలల  ఇతర
రజాయల  పతజలక  కూడ  మేలు
కలుగతప్టెందన  చకతవరుత ల  వర  భవన!"

అనల్నిడ.

అపుపడ  కోసలదశపు  మహరజు  లచి
నలబడి గప్టెంభీరప్టెంగా  "మహరజా! నేను పద
రజాయలను  గెలచాను.  న  ఖజాన  నప్టెండ
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ఎనలన  బప్టెంగారప్టెం,  వజాప్రాలు,  వెరడరయలు,

నగలు  ఉనల్నియి.  నవదద్ద  ఉనల్నిప్టెంత  సప్టెంపద
మన  దకణాపథప్టెంలో  ఎవసర  వదాద్ద  లదు.

యావదద్దకణాపథప్టెంలో ననుల్ని  మిప్టెంచిన  వరు
లరు" అన చపిప కరుచనల్నిడ. 

వెప్టెంటనే  కళప్టెంగ మహరజు లచి గటిపగా నవిస,
"న సొతత క మసూడిప్టెంతల సొమస ఉప్టెంద, న
దగరర.  పరపచచ  పధల్నిలుగ  మప్టెండలలు
పూరతగా న ఆధీనప్టెంలో ఉనల్నియి.  ఇరవెర వేల
మప్టెంద సెరనకల బలప్టెం మాద. కేవలప్టెం పతభతస
వినయోగప్టెం కోసమనే మసూడ వేల ఎకరల
భసూమి  ఉప్టెంద  మాక!"  అన  చపిప
కూరుచనల్నిడ. 

ఆ  వెప్టెంటనే  పకపక  నవుసకప్టెంటసూ
విజయనగర  మహరజు  లచాడ.  "మాక
ఐదు వేల ఎకరల భసూమి ఉప్టెంద. 

మీక  లనప్టెంత  ధనమ,  సెరనక  బలమ
ఉనల్నియి.  మీరు  మాకనల్ని  దనలోనసూ
ఎకసవ  కదు!  నేను  ఎప్టెందరు  రజులను
ఓడిప్టెంచి చరసలలో  బప్టెంధప్టెంచాన లెకసలదు:

అన  కూరుచనల్నిడ.  ఈ  విధప్టెంగా
రజులప్టెందరసూ  ఒకొసకసరసూ  తమ
గొపపతననల్ని తమ మప్టెందు రజులు చపిపన
సప్టెంపద  లెకసలతో  పలచ  చపుపకప్టెంటసూ
పయారు.  చివరక,  అప్టెంగ  మహరజు
లచాడ.

మప్టెందుగా  సభలోన  వరక  అప్టెందరక
కవృతజ జ్ఞాతలు  చపిప,  ఆనక  విజయసప్టెంహ
మహరజుతో చపపడ: "మహరజా! తమర
సమాప్రాజయపు  సరహదుద్ద న  ఉనల్ని  చినల్ని  దశప్టెం
మాద.  ఈ  రజులప్టెందరసూ  చపిపననల్ని
మొతాత లు మా ఖజానలో ఏనడ లవు.

అయినపపటిక  మేమ మా రజయప్టెంలో ఎనల్ని
చరువులు,  బవులు  తతవుసకనల్నిప్టెం.  చకసన
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రోడల  వేసకనల్నిప్టెం. రజయప్టెంలోన పతజలప్టెందరక
కనస  ఆహర,గవృహ  వసతలను,  పిలలలు
చదువుకనేప్టెందుక  చకసన  పఠశాలలను
ఏరపరచకనల్నిప్టెం. 

మా సెరనకలక, వర కటప్టెంబలక
వసతలు ఏరపరచకనల్నిప్టెం. 

ఇవనల్ని  మా  పతజల  మప్టెంచితనప్టెం  వలల,
కతమశిక్షణ వలల  వలెరనయి.  ఇక  ఇప్టెంతకప్టెంట

గొపప పనులు ఐతే మేమ ఏమీ చేయలదు:

అన మగిప్టెంచి కూరుచనల్నిడ. 

సభ అప్టెంతా కొదద్ద  సేపు  నశశ్శబద్దమరపయిప్టెంద.

తరసత రజులు,  మహరజులతో అప్టెందరసూ
లచి  నలబడి  చపపటల  కొటప రు.  సభప్టెంతా
హరరధసనలతో నప్టెండిపయిప్టెంద.

విజయసప్టెంహుడ  అప్టెంగరజును  అభినప్టెం-

దససూత  " 'రజు తన ఖజాన గరప్టెంచి కక,

పతజల  బగ  గరప్టెంచి  తపిప్టెంచాల'  అన
మాకప్టెందరక నేరపప్టెంచిన అప్టెంగ పతభవులవరు
మాక  గరు  తలుయలు.  వరక  మనసర
నమససరససూత,  రబోయే  పద  సప్టెంవతత్సరల
వరక అప్టెంగరజయప్టెం వరు మాక కటపవలసన
కపపనల్ని  పూరతగా  మినహయిసత నల్నిప్టెం"  అన
పతకటిప్టెంచాడ!

తెలవెరన పప!

శుత త: ఈ రోజు లెకసల పరీక్షలో  మప్టెంజు ఒకే ఒక మారుస తెచచకప్టెంద. దానల్ని ఐదుగా  
దదద్దప్టెందన టీచర్  కనపటపసప్టెంద!

తాతయయ: నువుస అలప్టెంటి పన ఎపుపడ చయయవు-. కదసూ?!

శుత త: అవును.  నజమే తాతయాయ.   నేనరతే ఒకటిన ఏడగా దదద్ద ఉప్టెండదానల్ని.
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సోమర గరతప్టెం
సేకరణ: కప్టెంచ లకనరయణ, అనప్టెంతపురప్టెం.

"చరణ!  గప్టెంట  నుప్టెండీ  కరసూపనత్స
చసూసత నల్నివు.  ఇప్టెంతక  హప్టెం వర్స చేశావ,

లదా?!" అరచిప్టెంద అమస. 
చరణ నలుక కొరుకసనల్నిడ.  "లదమాస!
మరచ  పయాను"  అనల్నిడ.  ఆ  తరసత
మలలగా  "ఇవళల  హప్టెంవరుస
చయయనులమాస,  చయియ  నపిపససూత  ఉప్టెంద"

అనల్నిడ బదదకప్టెంగా.

"ఒరయ! తసరగా హప్టెంవరుస పూరత చేసేత నకో
మప్టెంచి కథ చపత " అప్టెంద జోయత. 

చరణ క  కథలప్టెంట  చాల ఇషపప్టెం.  తలల  'కథ'

అనగానే  వడి  చయియ  కదలప్టెంద.  చకచక
హప్టెంవరుస పూరతచేసడ.  ఆ  వెప్టెంటనే కథ
చపపడప్టెం మొదలు పటిపప్టెంద జోయత:

గోదావర  సమదనప్టెంలో  కలసే  చోట
అమరపుర ప్టెం అనే ఊరు ఒకటి ఉప్టెండద.  ఆ
ఊళల  ఉప్టెండ  సోమ  ఉపుప  వయపరప్టెం
చేసేవడ. అతనక ఒక గరతప్టెం ఉప్టెండద. రోజూ
ఉపుప  మసూటలు  కటిప  నద  ఆవల  ఒడప్డే క
తసకెళళ్ళు  అమేసప్టెందుక  ఈ  గరప్రానల్ని
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వినయోగిప్టెంచేవడ సోమ. 

ఒకసర రోజూలగే ఉపుప మసూటలల్ని గరప్రానక
కడతసూ,  "ఇదగో,  వటిన  తసకెళళ్ళు  నద
అవతల  వెరపున  వేస,  వెనకస  తరగి  ర.

ఆలోగా నేను మరో రప్టెండ మసూటలు నద
ఒడప్డే క చేరుసత ను.  ఒకసర నువుస వెనకస
వచాచక,  ఈ  రప్టెండ  మసూటలల్ని  కూడ
అవతల  ఒడప్డే క  తసకపయి,  మొతతప్టెం
ఉపుపనసూ అమసక వదాద్ద ప్టెం!"  అన చపపడ
సోమ.

గరతప్టెం  "సర"  అన తల ఊపి రప్టెండ ఉపుప
మసూటలు తసకొన,  నద ఒడప్డే క చేరుకొన,

నద దాటబోయిప్టెంద. నదలో నళళ్ళు నప్టెండగా
పతవహిసత నల్నియి.  అటల  నద  దాటతనల్ని
గరప్రానక  అకససతత గా  నద మధయలో కలు
జారప్టెంద-  మసూటలు  రప్టెండ  నదలో
పడప్డే యి. 

“అర!  ఎప్టెంత  పనరప్టెంద!”  అనుకనల్ని  గరతప్టెం
నన తప్టెంటలు పడి మసూటలల్ని మళళ్ళు తన
వపుకెతత కనల్నిద.  ఐతే  ఇపుపడ  బసత లు
తేలక  బరయి!  నదీ  పతవహప్టెం  కరణప్టెంగా

మసూటలోలన  ఉపుప కరగిపయిప్టెందనల్ని మాట!

దాప్టెంతో గరప్రానక  చాల సప్టెంతోషప్టెం వేసప్టెంద:

"రోజూ  ఇటల గే  చేసేత  బల  ఉప్టెంటప్టెంద కదా,

ఎకసవ  బరువు  మోసే  ఖరస  ఉప్టెండదు!”

అనుకనల్నిద తనలో తాను. 

అయితే ఆ రోజున సోమ అమిసన ఉపుపక
ఎపుపడ వచేచదానకప్టెంట  తకసవ  డబుబ్బు
వచిచప్టెంద.  "మసూటలు  తేలక  ఎప్టెందుక
ఐనయబబ్బు,  పొరపటగా  నేనే  ఏమరన
తకసవ  మసూటలు  కటప నేమో"

అనుకనల్నిడతను. 

రప్టెండ  రోజున  సోమ  మరప్టెంత  జాగతతతగా
మసూటలు కటప డ.  “ఇవళళ్ళు తసూకప్టెం బగా
వసత ప్టెందల!”  అనుకనల్నిడ.  మప్టెందు
రప్టెండ మసూటలు గరప్రానక కటిప పప్టెంపడ. 

సఖప్టెం  మరగిన  గరతప్టెం  నదలో  మనగి,

కొప్టెంత  ఉపుప  కరగిపయాక,  ఆ  బసత లను
అవతలవెరపున పడస తరగి వచిచప్టెంద. 

ఆ రోజు కూడ ఉపుప  మసూటలు తకసవ
బరువే తసూగాయి.  "ఎప్టెందుక,  రోజూ ఇటల
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నషపప్టెం  వసత నల్నిద?”  అన  అనుమానప్టెంచిన
సోమ మరుసటి రోజున గరతప్టెం మీద రప్టెండ
మసూటలు  వేస,  దాన  వెనకనే  తనసూ
బయలుదర పయాడ.

యజమాన వెనకే ఉప్టెండటప్టెం చసూసకోన
గరతప్టెం ఆ రోజున కూడ నదలో మనగిప్టెంద.

కొప్టెంత  ఉపుప  కరగాక,  పరక  లచి  అవతల
ఒడప్డే క చేరుకనల్నిద.  

"ఒహ! ఇదప్టెంతా దీన పనేన? ఇప్టెంత మోసప్టెం
చేసత నల్నిద?!  బుదద  చపపల!”  అనుకనల్ని
సోమ,  మరుసటి  రోజున  ఉపుపక
బదులుగా  పదద్ద  పదద్ద  దసూద  మసూటలు
వేశాడ దాన మీద.  

నద దాటబోయిన గరతప్టెం  రోజూలగే  నద

మధయక  రగానే  నళళ్ళులోక  మనగిప్టెంద.

అయితే  కొటప క  పయేప్టెందుక  ఇపుపడద
ఉపుప కదుగా?  తేలకెరన దసూద అప్టెంతా నళళ్ళు
పీలుచకొన బరువెకసపయిప్టెంద!

అప్టెంత  బరువును  లగలన  గరత ప్టెం  అట
మనగలక,  ఇట  ఒడప్డే క  రలక,  నన
తప్టెంటలసూ పడిప్టెంద!

దాన వెనకే వచిచన సోమ "హ..హ..హ…!”

అన  నవిస,  "చసూడ  గఱఱ్ఱమా!  నేను  న
పనన  పతమిసత ను,  ఎప్టెంచకస  కషపపడి  పన
చేసత ను.  నలగా  సోమరన  కదు  నేను.

నజానక  నువుస  కూడ  ఇటల  సోమరగా
ఉప్టెండకూడదనే,  నేను నక బుదద చపిపప్టెంద!"

అనల్నిడ.  అటపరన గరతప్టెం తను చేసే పనన
పతమిప్టెంచటప్టెం నేరుచకనల్నిద.  

అమస  ఈ  కథ  చపిప,  "చసూసవ  చరణ!

సోమరతనప్టెం  వలల  ఎవసరసూ  పతయోజకలు
కరు.  అప్టెందుకన ఏనడ న పనన నువుస
వయిదా  వేయక.  చేయవలసన  పనన
చేససూత పతప్టెంట విజయప్టెం ననేల్ని వరసత ప్టెంద"

అన అమస సదుద్ద లు నేరపప్టెంద.
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బమసక కథ రయప్టెండి
భయప్టెం! ఈ భయప్టెం చాల విప్టెంతగా ఉప్టెంటప్టెంద. ఇదగో, వడిక ఇపుపడ భయప్టెం వేసప్టెందనమాట. భయప్టెం
వేసేత ఏప్టెం చేయాల? వడ పరపతనల్నిడ. ఎకసడిక? ఏమో, ఇప్టెంటికేనేమో మర. లకపతే మర పలీస
సేపషనుకెరన  కవొచచ.  ఎప్టెందుక  వేసప్టెంద  భయప్టెం?  ఏమో,  అదీ  తెలీదు  మాక.  మీక  తెలుసేమో
చసూడప్టెండి.  వడి కథ మాక రస పప్టెంపప్టెండి.  ఎప్టెంపికెరన కథలల్ని కొతతపలలలో పతచరసత ప్టెం!  మొదలు పటపప్టెండి
మర !

మా చిరునమా, తెలుసగా?-

కొతతపలల పతచరణలు, 1-127/A, MRO ఆఫస దగరర, చనేల్నికొతతపలల , అనప్టెంతపురమ జలల , ఆప్టెంధనపతదశ్-515101. 
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పదాలల్ని వెతక పటప కోప్టెండి!
పడవ, బప్టెంగారమ, తరగత, చలక, కకస పిలల, వినయకడ, దయాయలు, వయస, పరీక్షలు, 

రసూపయలు, రఘవయయ, కళయి, అప్టెంగడి, ఊపిర, సప్టెంతోషప్టెం, సనుభసూత, పదహేడ, 

రప్టెండవేలు, రప్టెండవడ, అవసరప్టెం :- ఈ పదాలనల్ని కతప్టెంద పటిపకలో దాగనల్నియి-నలువుగా, అడప్డేప్టెంగా, 

వలుగా, కతప్టెంద నుప్టెండి పరక -ఎటపడితే అట! వటిన వెతక వటి చటసూప గప్టెండప్రాలు గీయప్టెండి!

బప్టెం యయ త ర గ త భసూ ను స తో చ  యయ
డ లల రప్టెం క్ష స హే యయ త హే ళ ల భసూ
క్ష రప్టెం స య లు లు వే డ రప్టెం యయ క రప్టెం
ఘ రప్టెం వ లల య క్ష బప్టెం కస షప్టెం డ డ బప్టెం
డి భసూ అ పి ప రీ డ ఊ లల హే వ హే
గ త క్ష కస రసూ ప యయ ససప్టెం ర తో రప్టెం డ

అప్టెం డ కస క ప డ వ రప్టెం ఘ పి క డ

క ళ షప్టెం ద భసూ ళ యయ షప్టెం హే య ఊ న

కస ద హే లు లల వ క్ష మ న య యయ రప్టెం

రప్టెం డ వే క్ష ఘ బప్టెం ర వి య డ త స
లు ఊ క్ష ర త గా ఊ యి ళ క భసూ రప్టెం
బప్టెం లు యయ ద బప్టెం కస షప్టెం రప్టెం య షప్టెం తో సప్టెం



 కొతసపలల్లో పుససకానకి చసందా కటప ససంససల వార బజ్యేసంక అకర్కెసంటులో జమ చేయాలన మనవి.

ఆన్ లలన్ చసందా సౌకరజ్యేసం కేవలసం వజ్యేకుస లకు మాతపమ.  ససంససలకు: 350/-      వజ్యేకుస లకు: 300/-

 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జీల"గా 
పపతిసార రస. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటపకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారసన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాప కులో ఉనర్నె 
సెటుల్లో  (సుమారగా)

వెల (రస)

(పోసపజ రస 50 అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

7 2017 Set 5 (పపసుస తసం) 1500 125

                                                                                                                                                   మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటపటసం చాల 
సులవు!    కపడిట కారర్డ ల దార్వరన, డెబట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకిసంగ్ దార్వర 
కూడ ఇపుప్పుడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతుకుర్కెన 
పన కూడ లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొతసపలల్లోన మీ మితుప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసపజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారర్జీల కలపి)

ససంససలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పుటకపుప్పుడు సాధారణ పోసుప లో పసంపబడతయి.



 
  మమంచి పుససకమం  :

కానుక
60చిటట్టి పేజీల  , వెల రర   .50 పపతులక   : శ్రీ వ  . ఆర  . శరర  , సనత్ నగర  , హహ దరాబాద  . ఫోన  : 9177887749

ఐదగురు పిలల్లల పపపమంచానన్ని ఎలా రకమంచారు  ? అది తెలియాలమంటే మొదట అసల ఈ పపపమంచానక
ఏమం ఆపద వొచిచమందో తెలియాలి  . పవర లామండ్ అనే గపహవాసుల భరమిన ఆకపమిమంచుకనన్నిరు.

భరమి మీద ఉనన్ని అనన్ని పప్రాణులన్ని వాళళ్ళు అణువులగా మారచ వాతావరణమంలో కలిపేసారు   . ఇక
మిగిలిమంది ఈ ఐదగురు పిలల్లల   ! 'మదర లామండ్  ' నుమండి వచిచన అమంగార  , నక్షతపల సాయమంతో వీళళ్ళు
మనమందరనీ కాపడారు  .

అదమంతా ఎటల్ల  జరగిమందో వవరమంగా తెలసుకోవాలమంటే డా.వ.ఆర  శరర గారు వాప్రాసిన
ఆధునక  అదద్భుత  కాలల్పనక  సాహస  బాలల  నవల  'కానుక  ' చదవాలిలమంద.
పపపమంచానక ఆధునక సామంకేతికతతో వపరీతమహన ఆపదల మమంచుక రావటమం,
సరపర మామ్యాన ల వాళళ్ళున ఎదరర్కొన పపపమంచానన్ని కాపడటమం ఆమంగల్ల సాహితమ్యామంలో
వరవగా ఉనన్నిది  . ఎటొచచ తెలగు పుససకాల  , అలామంట కధలలో కమంచమం వెనుక

బడాడ య  . ఈ ఖాళీన నమంపే పపయతన్నిమం చేసుస మంది  - 'కానుక'.
పహక  వచిచపడే   పపమాదపు  కెరటల  నుమండి  తమన  తామ  రకమంచుకమంటర
ఇతరులిన్ని   కూడా   కాపడాలమంటే  చాలా  ధహరమ్యామం  , సస స్థైరమ్యామం  అవసరమం  . అటల్ల
సాహసాలక వెనుదీయన పిలల్లలిన్ని తయారు చేసే దదృషట్టితో రాయబడిన యీ చిటట్టి
నవల చదవరులలో ఉతసజానన్ని ఉదద్వేగానన్ని నమంపుతుమంది    .

ఔతాలహికల వ.ఆర  శరర గార కలమం నుమండి వెలవడిన యీ మొదట పిలల్లల నవలలో ఇరవెహ ఒకట
శతాబబ్దపు వేగమం  , పతాప్రా  చితపణ  , శహలి  , పప్రాపమంచిక  దదృకల్పధమం  ఉనన్నియ  . వీటన ఇషట్టిపడే   e- తరమం
పిలల్లలక  యీ పుససకమం నచుచతుమంది   !
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